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SAATEKS

Teie ees on Mahtra Talurahvamuuseumi toimetiste VII väljaanne, mis on pühendatud meie muuseumi 
asutamise 50. aastapäevale.

Mahtra Talurahvamuuseum loodi 1970. aastal toonase Rapla rajooni riikliku muuseumina Juuru kihel-
konnas 1858. aastal toimunud Mahtra sõja sündmuste jäädvustamiseks, 19.–20. sajandi talurahva elu-
olu kajastamiseks, vastava materjali kogumiseks, uurimiseks ja rahvale vahendamiseks. Sisuline tege-
vus Mahtra muuseumi avamiseks algas aastakümneid varem. 1948. aastal, mil Mahtra sõjast möödus 
90 aastat, avati kohaliku õpetaja ja kultuurielu eestvedaja Ants Kruusimägi juhtimisel Juuru Mittetäielikus 
Keskkoolis muuseuminurk ning Juuru rahvamajas tehti temaatiline näitus Mahtra ülestõusust. Paljuski 
oli see Kruusimägi teene, et paarkümmend aastat hiljem jõuti n-ö päris muuseumi rajamiseni. A. Kruu-
simägi on seda protsessi kirjeldanud oma põhjalikus ja heatasemelises uurimuses „Juuru kihelkond. 
Juuru külanõukogu’’, mille Mahtra muuseum andis välja 2015. aastal.1  

1 Kohaliku rahva seas tunti 1982. aastaks Kruusimägil valminud seitset käsikirjalist köidet „Juuru kroonikana“. Kommenteeritud ja rohke 
pildimaterjaliga varustatud suurteos ilmus Mahtra muuseumi toimetiste sarjas: Kruusimägi, Ants. Juuru kihelkond. Juuru külanõukogu. Mahtra 
Talurahvamuuseumi toimetised V. SA Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid. Juuru 2015. Mahtra muuseumi asutamisest vt. Kruusimägi 
2015, lk. 175–178; Paidla, Arvi. Mahtra muuseum 25. Rapla 1995, lk. 21jj. Ants Kruusimägi (eluaastad 1909–1987) tegevuse kohta vt Kask, 
Kalev. Ants Kruusimägi – legendaarne õpetaja, kodu-uurija ja kultuuritegelane. – Kruusimägi 2015, lk. 12–18; Paidla 1995, lk. 21–23.

5

Ants Kruusimägi kõnelemas Mahtra sõja ausamba juures 1983. aastal – Mahtra sõja 125. aastapäeval. 
Foto Eino Salmiste. Mahtra Talurahvamuuseumi kogu (edaspidi MT) 286 15 F. 



1958. aastal – Mahtra sõja 100. aastapäeval – avati Juuru 
uue kultuurimaja kahes ruumis „isetegevuslik muuseum’’ 
nagu seda kutsus kohaliku kodu-uurimusliku, etnograa-
filise materjali kogumise ja muuseumitöö hing Kruusimä-
gi, kelle järgi „pearaskus ekspositsiooni kujundamisel ja 
teaduslikul läbitöötamisel lasus Ed. Vilde muuseumi di-
rektoril Elem Treieril’’.2

2 Oluline panus ekspositsiooni loomisel oli ENSV Kultuuriministeeriumi muuseumide osakonna juhatajal Irene Rosenbergil, kes aitas ka Eesti 
keskmuuseumide fondidest täiendavat materjali hankida. Rapla rajooni võimuesindajad toetasid muuseumi tegevuse finantseerimisel (Kruu-
simägi 2015, lk. 177). 1958. aasta ekspositsioonist vt lähemalt: Paidla 1995, lk. 24–25.
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Mahtra sõjavälja maketi valmistamine Juuru isetegevuslikus 
muuseumis Ants Kruusimägi juhendamisel. 

 Foto 1965. MT 170 101 F. 

Juuru isetegevuslik muuseum. Ekspositsiooni tutvustab Juuru kooli õpetaja Arvi Vald. Foto 1965. MT 170 113 F.



Kruusimägi visa asjaajamise ja Rapla rajooni võimuesindajate toel omandati 1950. aastate lõpus Juurus 
asuv Atla-Eeru rehielamu, endine talupojakõrts, millest kujundati pärast remonte ja restaureerimist raja- 
tava muuseumi osa.3

Atla-Eeru kõrts-rehielamu, kunagine talupojakõrts.  Foto 1957. MT 23 F.

Juuru kultuurimaja Mahtra sõja ekspositsioon osutus vägagi populaarseks ning 1967. aasta veebruaris 
otsustati asutada uus muuseum endise Juuru valla vaestemaja hoonesse.4 Hoone ümberehituse muu-
seumiks nii seest kui väljast projekteeris arhitekt Tiit Hansen.

3 Atla-Eeru kõrtsi kohta vt Paidla 1995, lk. 77–83; Kruusimägi 2015, lk. 152–154.
4 Maja ehitati 1930. aastatel „hoolekandeliseks ühiskorteriks’’ toonases kõnepruugis, nõukogude ajal oli hoone kasutusel korterelamu ja Juuru 
keskkooli internaadina. Muuseumi ehitamise sinna hoonesse leppisid 2. veebruaril 1967 kokku viis meest: tollane Rapla Rajooni Täitevkomi-
tee aseesimees Erich Kaukver, ENSV Riikliku Ajaloomuuseumi direktor Peet Sillaots, Elem Treier, Ants Kruusimägi ja
Rapla rajooni kodu-uurimiskomisjoni esimees Mart Tapupere (Paidla 1995, lk. 27; Kruusimägi 2015, lk. 175).
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5 Elmot Abel oli direktor aastatel 1969–1981 (vt lähemalt: Paidla 1995, lk. 28, 34–35).

Juuru valla vaestemaja 1930. 
aastatel. 1970. aastal avati seal 

Mahtra Talurahvamuuseum. 
Foto MT 184 7 F.  

Kaks Mahtra muuseumi rajajat – Elmot Abel ja Ants Kruusimägi, 
taustal muuseumi peahoone pärast ümberehitust. 
Foto Jaan Nikker, 1974. MT 408 16 F. 

Muuseumi direktoriks sai 1969. aasta augustis El-
mot Abel ning samal kuul võeti Juuru kultuurimajalt 
üle sealse muuseumi eksponaadid – 637 säilikut.  
Abel organiseeris aktiivselt uue muuseumi loomist, 
ekspositsiooni koostamist juhtis taas Elem Treier, 
püsinäituse kujundamisel lõi kaasa Tiit Hansen. 
Paralleelselt valmis ekspositsioon Atla-Eeru kõrtsis, 
mis avati külastajaile 5. mail 1970. Sama aasta 6. 
juulil avati pidulikult ka Mahtra Talurahvamuuseum 
tema praeguses hoones.

Mahtra Talurahvamuuseumi püsiekspositsiooni loojad. Vasakult: 
Elmot Abel, Elem Treier ja Tiit Hansen. 
Foto Jaan Nikker, 1971. MT 345 51 F. 

8

Saateks



Muuseumi asutamisloo ja esimese veerandsaja tegutsemisaastaga saab põhjalikumalt tutvuda 1995. 
aastal välja antud Arvi Paidla raamatus „Mahtra Muuseum 25’’, kus muuseumi kauaaegne teadur on and-
nud hea ülevaate muuseumi tegemistest kuni 1995. aastani. Käesolev raamat on paljuski järjeks sellele 
teosele, seetõttu käsitletakse edaspidi peamiselt ajavahemikku 1995–2020. 

Sellesse perioodi jäi ka oluline muutus muuseumi omandivormis. Mahtra Talurahvamuuseum tegutses 
riikliku maakonnamuuseumina kuni 2013. aastani. 2012. aastal tegi Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium 
ettepaneku muuseumi tegevuse ümberkorraldamiseks sarnaselt enamiku teiste Eesti riigimuuseumide-
ga ning 2012–2013 oli Mahtra Talurahvamuuseumi baasil uue sihtasustuse moodustamise aeg. Alates 
2013. aastast kuuluvad Mahtra muuseumi peamaja, muuseumi hoidlad mitmes hoones ja Atla-Eeru 
kõrts koos Juuru mõisa peahoone ning tall-tõllakuuri varemetaga sama aasta mais asutatud Sihtasutuse 
Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid koosseisu.6  Muuseumi nimena kasutatakse raamatus järgnevalt 
traditsioonilist ja tuttavamat Mahtra Talurahvamuuseum või Mahtra muuseum. 

Vaatamata muutustele on Atla-Eeru talupojakõrts-rehielamu ning baltisakslaste Juuru mõis nagu ka 
talurahva- ning mõisakultuur püsiekspositsioonis omapärase sümbioosina säilunud Mahtra muuseumis 
alates 1948. aastast kuni tänaseni ning koos väärtuslike kogude ja Mahtra sõja temaatikaga võib muu-
seumi lugeda vägagi eripäraseks nähtuseks Eesti muuseumimaastikul.

6 14. mail 2013 kirjutasid Juuru ja Kohila valla esindajad alla sihtasutuse asutamisotsusele. Kultuuriministeerium sõlmis sihtasutusega lepingu 
riigile kuuluva muuseumikogu kasutamiseks ning toetab sihtasutuse tegevust riigieelarvest eraldatava toetuse kaudu. Pärast 2017. aasta 
haldusreformi sai Juuru valla õigusjärglaseks muuseumi juhtimisel Rapla vald. Sihtasutust juhib 6-liikmeline nõukogu ja 3-liikmeline juhatus.

Mahtra Talurahvamuuseumi avamine 6. juulil 1970. Foto Jaan Nikker. MT 345 28 F. 
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2020. aasta juulis tähistas Mahtra Talurahvamuuseum oma aastapäeva näitusega „Mahtra muuseum 
50“ ning Juuru vallamajas avati kaasaegse sisustusega hoidlad 5 ruumis ning püsiekspositsioon „Val-
laametniku tuba’’. 

Juubeliaastal asuti koguma ka materjali muuseumi 50. aasta juubeliraamatu tarbeks, töö põhiraskus 
oli Mahtra muuseumi pedagoogil Anne Daniela Rodgersil. Algselt väiksemamahulisena plaanitud 
juubeliväljaanne on töö käigus paisunud muuseumitöö eri valdkondi käsitlevaks artiklitekogumikuks, mis 
loodetavasti on väärikaks jätkuks Mahtra Talurahvamuuseumi toimetiste sarjale. Pärast Anne Daniela 
tagasipöördumist oma lemmiktegevuse – maalikunsti juurde, on töö lõpetamisel põhiraskust kandnud 
Mahtra muuseumi praegused töötajad.

Raamat koondab 16 artiklit ja rohkelt fotosid. Kõigepealt saavad mõtisklusteks ja meenutusteks sõna 
Mahtra muuseumi töötajad ja juhid – Jüri Metssalu, Tiia-Helle Schmitte, Riina Annus ja Jaanus Plaat. 
Seejärel annavad muuseumi püsiekspositsioonist ja ajutistest näitustest alates 1995. aastast ülevaate 
Rait Talvoja, Liivi Kebja, Anne Daniela Rodgers ja Jaanus Plaat. Muuseumipedagoogi tööpõldu käsitleva 
teksti koostas 20 aastat Mahtra muuuseumis pedagoogina töötanud Maire Põder. Muuseumi kogudest, 
peavarahoidja tööst ja muuseumile annetanutest annavad ettekujutuse peatükid ning intervjuud peavara-
hoidja Rait Talvoja ning ühe suurema muuseumikogude täiendaja Eino Salmistega. Kogumiku lõpus on 
ülevaated muuseumi töötajatest, teadustööst ja väljaannetest alates 1995. aastast.

Enamik raamatu ajaloolistest fotodest on pärit erakogudest ja Mahtra Talurahvamuuseumi kogust. 
Tänapäeva ja lähimineviku fotode autorid on peamiselt raamatu autorid, Jaak Kadarik ning Aare Hindremäe. 
Kogumiku keeletoimetaja on Aili Normak ja kujundaja Maili Lepp. Mõlemad on muuseumi viimaste 
aastate näituste ja trükiste toimetamisel ja kujundamisel olnud asendamatud kaasautorid. Kogumiku 
ilmumist ja 2020. aasta muuseumi juubelinäituse valmimist toetas Eesti Kultuurkapital.

Raamatu koostajad ja toimetajad tänavad kõiki, kes raamatu ilmumisele kaasa aitasid ning loodavad, et 
raamat tutvustab mitmekülgselt Eesti kultuuri- ja ajaloos olulist muuseumi, mis oma kogude ja tegevuse-
ga aitab mõista Eesti talurahva meelelaadi ning kultuuri 19. sajandil ja hiljemgi.

Jaanus Plaat, raamatu koostaja

Mahtra muuseumi püsiekspositsiooni talu- ja mõisanurk 2005. aastal. Fotod Jaak Kadarik.
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Mahtra Talurahvamuuseumi peamaja Juurus. Foto Jaanus Plaat, 2018.



 
 

Mahtra Talurahvamuuseumi endise 
töötaja Jüri Metssalu (teadur 2001, 
arendusdirektor 2007–2008, 
muuseumi nõukogu liige 2008–2010) 
mõtisklus Mahtra muuseumi 
50. aastapäeva puhul.

Jüri Metssalu kohapärimuse sügisseminaril Raplas. 
Foto Kaire Veeroja, 2018.

Jüri Metssalu

Miks me minevikku väärtustame, miks kogume ja säilitame vanu asju, dokumente ja lugusid, miks hoiame 
töös muuseume? Mida see meile annab, tähendab, kuidas suhestub me olemisega siin ja praegu ning 
tulevikus? Neid tõtt-öelda üsnagi suuri küsimusi võib ühe väikese kodukohamuuseumi sünnipäeva puhul 
küsida küll, sest vastamine neile on püsivalt oluline igale muuseumiinimesele ja tegelikult kõigile meile, 
nii külas, alevis kui linnas, terves Eestis. Nõnda siis pühendan siinsed limiteeritud read armsale Mahtra 
muuseumile ja katsun lühidalt avada, millised kvaliteedid ajalootajujaid mu meelest meie tegevussfääris 
hoiavad, toetavad, vaimustavad, avardavad. Miks me tegeleme minevikuga, mineviku asjadega? Miks 
me ei püsi vaid olevikus, kõige rahulikumas meeleseisundis? Või miks üldse minevikuga jännata, sellest 
n-ö kinni hoida, kui tulevik on meile valla, meie luua ja kujundada? Milleks siis enam minevik, vanad 
asjad, muuseumitolm?

Ma tunnistan teile ausalt, et minu jaoks on ajalooga tegelemine ennekõike esteetiliste ja vaimsete ela-
muste allikas. Liikumine meieni säilinud dokumentide ja artefaktide, maastike, ehitiste, mälestuste ja 
pärimuse kaudu ajas ja ruumis on mulle lapsest saati pakkunud üha avaramaid meelerännukogemusi. 
Olen neid nimetanud diakroonilisteks sügavuselamusteks. Jah, ehkki mulle ülikooli algul tundus, et ma 
olen sattunud täiesti valesse kohta, kuivadesse ja ratsionaalsetesse struktuuridesse, õppisin ma ajapik-
ku nägema suurt tervikut, kus paiknevad mitmesugused voolavad allikad. Ühel hetkel ma taipasin, et mu 
ajalooarmastus on ikka seesama, ennekõike visuaalne, esteetiline, kujutluslik. Ühtlasi õppisin ma andma 
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minevikule hingamisruumi, avarust, mitte teda liiga rangelt paika panema, kindlapiiriliselt defineerima. 
Hää ajaloolase tunnuseks on see, et ta teab, et ta tõlgendab, tajub personaalselt, läbi oma kujutluste, 
läbi oma maailmavaate. Nii, kuidas hää ajaloolane rakendab refleksiivsust enda suhtes, on ta täpne ja 
tähelepanelik nii kaasaegsete kui ka minevikuinimeste maailmatajude suhtes, ta teab, et igaüks näeb 
tervikut omast perspektiivist ja et ajaloost kirjutamine on kuskilt maalt sama, mis praegusest kirjutamine: 
meil on n-ö faktid, vaieldamatud tõsiasjad ja meil on hulk tõlgendusi.

Kuskilt maalt läheb see lugu nüüd ontoloogiasse ja epistemoloogiasse, kus küsime, mis on üldse olemas 
ja kuidas me saame seda teada, edasi anda, õpetada. Niisiis juhib minevikuga tegelemine meid ühel 
hetkel silmitsi igaveste küsimustega. Ajalik joonistab välja ajatu: Mis üldse on olemas? Kes on olemas? 
Kui kõik kaob, siis mis jääb? Nende küsimuste juurde jõuab ajalooga tegeleja varem või hiljem. Ja siis ta 
küsib: miks siis üldse kõige sellega jännata, kui kõik kaob, parem minna mungakloostrisse või Himaalaja 
koopasse? See on see pingeväli, milles ma olen nüüd juba enam kui 20 aastat elanud. Ja seni olen ma 
jäänud minevikuga tegelema. Miks?

Ma vastan: Ta on ilus. Ajalugu on ilus. Vanad asjad on ilusad. Aja kulgemine, paikade, inimeste, ühiskon-
dade, kogukondade kujunemiste, sündide, õitsemiste, närbumiste, hävimiste ja taassündide jälgimine 
annab iluelamuse. Jah, muidugi me võime väga kriitilise meelega analüüsida mõnd konkreetset sünd-
must, isikut, protsessi, kuid meie täpne teadlasepilk tunnistab kõige selle ümber nii palju võimalikkusi ja 
salapära, mida me kindlalt argumenteerida ei saa. Ja seda kriitilisem tuleb olla nende suhtes, kes ka-
sutavad mineviku seletamisel inimeste ja ühiskondade poliitiliseks programmeerimiseks pealiskaudseid, 
lihtsustavaid, vastandumist süvendavaid mõttekäike. Küllap igaüks teab, kellele ma siin osutan. Minevik 
on niivõrd avar ja suur ja voolav nagu meie olevikki, on vaja olla väga täpne ja vastutustundlik tema kohta 
midagi öeldes. Sest ta elab. Elusat asja ei saa konserveerida millekski, mis konserveerijale meeldib. See 
on kummaline, kas pole. Meile võib tunduda, et minevik on paigal, toimunud, lõpetatud ja ta on seega 
lihtsasti püütav ja seletatav. Mõned asjad on muidugi paigas, needsamad puhtad faktid. Nad on nagu 
suure, voolava, lõputult avara minevikuolemuse veidi staatilisemad punktid, millele saab minevikuole-
musest kõneldes tugineda. See on justkui ratsionaalsem ja püsivam struktuur, mis meil aitab üksteisest 
aru saada. Kõik muu on aga imede ilm. Samasugune imeline ilm nagu see, milles me praegu elame, 
kus suur terviklik Elu meid kannab ja meiega suhestub, igaühes meis loob pidevalt lõputult unikaalseid 
kogemusi.

Ja need imelised ilmingud ja lõputud meelerännud ajas ja ruumis avanevad ka kodukohamuuseumis, 
kui hoiad käes siin maal aastatuhandeid tagasi elanud eellaste kivikirvest, siinsete külameeste südame-
soojusega kaunistatud puuesemeid või loed üllataval kombel just siin püsima jäänud eksemplari Russowi 
kroonikast. Nõnda on kodukohamuuseum meile ülioluline, sest ta annab meile igapäevaselt võimaluse 
leida üles need konkreetsed avaused tekstides, esemetes, hoonetes, lauludes ja lugudes, mille kaudu 
läheme me Suure Elusa sisse rändama. Just Mahtra muusemi ekspositsiooni läbi töötades, muuseumi 
raamatukogu korrastades ja inventuuridel hoidlates abiks olles, taastus mu ühendus ajalooarmastuse-
ga. Ma olin 2001. aastal Juurus omamoodi maapaos, peidus akadeemilise kõleduse eest, mida ma vist 
täielikult ka ise välja ei mõelnud. Mahtra muuseumi ahjusoojades tubades, oma maa ja esivanemate 
asjadega otseses kontaktis, Eeru kõrtsis ahju küttes, kihelkonnapäevadeks Elju Praatsiga külades kabe-
likohti uurides, rahunesin ja taipasin, et armastan. Ja nii olen ma nüüd järjest tegelenud ennekõike ajaloo-
lise Lõuna-Harju kohapärimusega, laiemalt erinevate Eesti piirkondade pühakohtadega. Kohapärimus ja 
pühakohad kujunesid mu uurimisalaks just seetõttu, et see on sfäär, kus on ratsionaalselt seletamatul, 
imelisel rohkem avarust.

Jah, eks ka kohapärimuse ja pühapaikadega on muudkui nii, et ma küsin, miks ma ikka veel nende 
juures püsin, selle pudiga tegelen, kui mu olemus ihkab olla täiesti vaba, identiteetidega samastumata, 
kui ma näen üha selgemalt, kuidas kogu ainest uurijate enda vaated vormivad. Nii olen ma endast ar-
vanud, et ühel hetkel lähen ma ära, ühel hetkel saab mul kiindumusest mõõt täis. Ma olen pidanud end 
võimeliseks elama hoopis kuskil mujal, välismaal, minu poolest kasvõi Kanadas, kui sinna soovitatakse 
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pageda. Olen arvanud, et olen sedavõrd avar ja nõtke ja kohanev, et elaksin ükskõik kus lahedasti ja 
rõõmsasti ja ennekõike üldinimlikele, olevikulistele väärtustele keskendudes. Arvasin endast nii, pidasin 
sellist stsenaariumit potentsiaalseks, kuni hiljaaegu avanes mulle tegelik perspektiiv kolida USAsse, ela-
ma, päriselt. Mida konkreetsema kuju see situatsioon võttis, seda selgemalt joonistus minu jaoks välja, 
kui sügav on mu ühendus Eestiga, eesti keelega, keskkonnaga, kultuuriga. See üllatas mind tõsiselt, 
sest taipasin, et ma ei oska ennast ilma Eestita ette kujutada. Nägin selgelt, et kõige täpsemalt, kõige 
peenemalt suhestun ma ümbritsevaga läbi eesti keele, kõige nüansirikkamalt oskan ma end väljendada 
eesti keeles. Ja keelega on ühenduses kogu meie elukeskkond, ajalugu, pärimus, inimesed, riik ja ole-
mus. See on üks kodune tervik. Nüüd ma tean, misasi on päriselt identiteet. Tegelik, naturaalne, võõran-
damatu rahvuslik olemus, mida ei pea kellelegi peale sundima või loosungitega kehtestama, mis on nii 
peen ja täpne ja sügav ja naturaalne, et ta avaldab end just siis, kui on tarvis, kui inimene vaatab enda 
sügavusse, kui kogukond vaatab enda sügavusse, kui rahvas vaatab ennast ja teeb imesid, rahvana, 
tervena.

Nii on mu meelest oluline koos ajaloo iluga hoida ja tajuda meie ilusat keelt ja kogu rahuvskultuuri. 
Nende üle võib pikalt heietada ja kõnelda, millest kõigest nad on kombineerunud, kuid see on ju selge: 
nad on ilusad, me oleme ilusad ja me armastame niiviisi olla, unikaalses, lõputute erinevate elusate ele-
mentide pidevas muutumises ja kuskilt maalt püsivas kompositsioonis. Ja selleks, et kõike seda olla ja 
kõike seda hoida, ei ole vaja muutuda robustseks, labaseks ja otsida ennast vastandumises. Tähtis on 
tajuda alalhoidlikkuse ja avatuse tasakaalukohta.

Mu hiljutisest USA kogemusest on meelde jäänud tunne, kuidas suur kultuur hakkab väikest minus 
alla neelama. Sellisel hetkel on väike otsusekindlalt resistentne, teeb kõik, et mitte lasta sel juhtuda. 
Samas on väike elus ja arenev üksnes siis, kui ta on avatud, kui ta absorbeerib ja integreerib enesesse 
suure maailmakultuuri impulsse. Seejuures on aga oluline üks asi: väike otsustab ise, mil määral ta uut 
enesesse võtab; kui ta tunneb, et praegu rohkem ei taha, et praegu tahaks teisiti, tahaks oma moodi, 
võibolla natuke enesessepööratumalt, siis tal on selleks õigus. Ainult nii jääb väike ja unikaalne ellu. Ja 
selle tasakaalutunnetuse leidmine on meie kõigi ülesanne. Nii saame jätkuvalt olla füüsiliselt väike, aga 
vaimult suur rahvas. 

Sedaviisi on väike kodukohamuuseum täpselt sama oluline kui kogu universum. Siin õpib laps targal 
juhendamisel tajuma just seda tasakaalukohta ja ilusat ajalist-ruumilist tervikut, milles ta elab. Eks ühel 
hetkel saab laps ka täiskasvanuks ja taipab, et lõpuks on vaja loobuda kõigest, keelest, kultuurist, Ees-
tist, identiteedist, aga seni, siin elades, selles elus, väärtustab ta seda erilist kingitust, milleks on ela-
da just sellel maal, nende lugude ja selle keele keskkonnas. Õigupoolest toimuvad vabakslaskmine ja 
loobumine ning hoidmine ja identiteetides püsimine korraga. Seegi on üks imeline kogemus: olla korraga 
olemas ajalise ja ruumilise olendina ja samas vaadata seda Vaimus. Kõikjal ajas ja ruumis on sissepää-
sud Ajatusse. Nõnda siis on muuseum meditatsioon.
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Ajalootajumisest



Ajaloo tajumisest. Kompositsioon ja foto Anne Daniela Rodgers, 2020.
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MAHTRA TALURAHVAMUUSEUMI JUHID 
MEENUTAVAD

Tiia-Helle Schmitte, direktor aastail 1981–2010 

Oli 1976. aasta külm veebruaripäev, kui alustasin oma tööelu Mahtra muuseumis, 
tolleaegse Rapla rajooni kultuurimälestiste kaitse inspektorina.

Esimesed õpetlikud ja kasulikud tööalased teadmised sain erialast kirjandust 
ja ekspositsiooni uurides ning muuseumi looja Ants Kruusimägi ekskursioonide 
juhendamisi jälgides-kuulates.

Muuseumi väikesearvulises kollektiivis tuli mul varsti külastajate gruppe vas-
tu võtma ja juhendama hakata. Sel ajal olime Eesti noorim muuseum, alles 
viieaastane. Nüüd aga – Mahtra muuseum ja 50 aastat! Sellest 50 aastast 
olen 34 olnud seotud selle muuseumiga, neist 29 direktorina. Mida sesse 
aega on mahtunud?

Riigikorravahetus, Mahtra sõja 125. ja 150. aastapäev, muuseumi 25. sün-
nipäev, koduloomuuseumist maakonnamuuseumiks kasvamine, Juuru kihel-
konnapäevade traditsiooni algatamine, rahvakalendri tähtpäevade värvikas ja 
meeleolukas tähistamine, palju eriilmelisi näitusi jne.

Eriliselt on meelde jäänud inimesed, kellega need aastad mind on kokku vi-
inud. On olnud kohtumisi omanäoliste ja eredate isiksustega: Mahtra sõjamehe Hans Tertsiuse pojapoja 
Jaan Tertsiusega; kuulsa teatrijuhi ja näitlejate koolitaja Voldemar Pansoga, kelle esivanemate juured 
on siinkandis ja kes elu lõpuaastatel tihti muuseumis käis; kirjavahetus Rootsis elanud Mahtra ausamba 
autori Johannes Tutiga.

Mitte ainult tuntud inimesed pole need, kelle meenutamine südame soojaks teeb ja keda veel tagant-
järele südamest tänan. On olnud palju häid muuseumisõpru ja kolleege nii lähemalt kui ka kaugemalt, 
on olnud inimesi paljudelt teistelt elualadelt, kellega koostöö on rikastanud ja elu elamisväärsemaks 
muutnud ka nüüd.

Põhiliseks ja eriliselt oluliseks tööks muuseumis on olnud Eesti rahvakultuuri ja -traditsioonide säilita-
mine, nende tutvustamine külastajatele ja eksponaatidekogu pidev täiendamine-rikastamine.

Nendesse aastatesse on jäänud ka sootuks midagi muud – tulekahju, pommiähvardus ja suur veeupu-
tus muuseumi ekspositsioonisaalides.

Järgmisteks aastateks soovin Mahtra muuseumile püsimajäämist, arenguid – nii sisulisi kui vormilisi. Et 
muuseumi kollektiivi tuleks kogenud tegijate kõrvale noori ajaloolasi, kelle tarmukus ja teotahe paneks 
muuseumi välja paistma teiste omataoliste hulgas.

Selleks aga tänasele muuseumiperele jõudu, tarkust ja häid ideid!

Tiia-Helle Schmitte
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Riina Annus, direktor aastail 2011–2013

Riina Annus

1 Eesti keeles – käelised tegevused.
2 Seda videot saab ERMi püsinäitusel „Aja jälg Eesti vaibal” vaadata tänaseni.
3 Eesti muuseumide veebivärav www.muis.ee, kus saab enamike Eesti muuseumide museaalide fotosid ja nende kohta teadaolevaid 
andmeid vaadata.

Aastad, mil olin direktoriks, olid põnevad ja täis huvitavaid kohtumisi. Eestis oli kogu muuseumimaastiku 
kujundamisel suurte muutuste aeg.

Muuseumi taristu nimistusse kuulusid sel perioodil Juuru mõisakompleks, Mahtra Talurahvamuuseum 
Juurus, Atla-Eeru kõrts Juurus, Mahtra sõja mälestuskivid Mahtra külas.

2011. aasta esimeseks ülesandeks oli seesmine struktuurimuutus. Koondasime ridu, et olla efektiivsemad. 

Kultuuriministeerium eraldas raha maja soojustamiseks, kuid koostöös muuseumi kollektiivi ning ettevõt-
jatega saime uuendatud ka ekspositsiooni, teenindusleti ning külastajate tualeti (2012 suvel). Väikesele 
pinnale tõime palju uusi esemeid ja hands on tegevusi1  nagu igas kaasaegses muuseumis. Teenin-
dusletist oli võimalik osta kohvi ning suveniire. Ehituslikke uuendusi ning taristu korrastustöid sai teh-
tud palju: küttekolded korrastatud, alternatiivne küttesüsteem paigaldatud kogu muuseumis, veetrassi 
soojustamine, renoveeritud signalisatsioonisüsteem jne.

Muuseumi kollektiiv tegi head koostööd erinevate Raplamaa institutsioonidega ning teiste muuseumide-
ga. Eriti hea oli koostöö Atla mõisaga. Võtsime vastu hulgaliselt erinevaid huvilisi. Tihenes koostöö Ma-
dona piirkonna sõprusmuuseumiga Lätist. Selleks, et saada muuseumile reklaami teles, osalesin 2012. 
aastal saates „Õhtusöök viiele“, kus võõrustasime teiste muuseumide direktoreid.

Muuseum – see on ekspositsioon, külastajad ja muidugi kogud. Kogud paiknesid erinevates hoidlates, 
see tähendab, selleks kohandatud ruumides. Atla-Eeru kõrts oli suurepärane nii esemete eksponeeri-
miseks kui ka hoiustamiseks. Olime uhked oma tekstiilikogu üle, see meelitas uurijaid/üliõpilasi nii Viljan-
di Kultuuriakadeemiast kui ka Tartu Ülikoolist. Pärandkultuuriaastal (2013) andsime välja Mahtra Talu- 
rahvamuuseumi piltidega kalendri.

Aastal 2013, kui Eesti Rahva Muuseumi kollektiiv valmistas ette filmi oma uue hoone ekspositsiooniks, 
sai teoks stseen Juuru kiriku juures, kus hobused ja vankrid on kaetud Mahtra Talurahvamuuseumist 
pärit vaipadega.2 

Sellesse perioodi jäi Kultuuriministeeriumi muuseumide reorganiseerimine, kus muuseumi juriidiline 
vorm muutus sihtasutuseks. Pärast põhjalikku inventuuri ja MuIS-i3  sisestamist, sai muuseum edukalt 
Kohila ja Juuru valla sihtasutusele üle antud, tekkis Sihtasutus Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid.

Minu sügav kummardus ja tänu kõigile kaasteelistele sellel perioodil.
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Jaanus Paat, muuseumi juht aastast 2013

Jaanus Plaat 

Asusin muuseumisse tööle 2013. aasta oktoobris, enam mitte Mahtra Talurahvamuuseumi direktorina 
vaid Sihtasutuse Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid juhatuse liikmena (tegevjuhina). Samas on 
Mahtra Talurahvamuuseum koos Atla-Eeru rehielamust talupojakõrtsi ja mitmes kohas laiali olevate 
hoidlatega jäänud sihtasutuse südameks. Sihtasutuse loomisel olid suure töö ära teinud Juuru ja Kohila 
valla esindajad nõukogus ja vastne juhatuse liige Aili Normak. Minu esmaseks ülesandeks sai sihtasu-
tuse käimalükkamine.

Heas rütmis jätkunud igapäevase muuseumitöö eredamateks sündmusteks on olnud loomingulised 
muuseumiprogrammid nii Atla-Eeru kõrtsis, muuseumi peamajas kui ka ümberkaudsetes koolides-laste-
aedades, samuti iga-aastased muuseumiööd ja valla üritused (sh Tagasi Mahtrasse programm) ja mui-
dugi Mahtra muuseumi ning Mahtra sõja aastapäevade tähistamine, uudsena on lisandunud maal ela-
mise päev.

Hoogsalt on kasvanud ajutiste näituste arv – oleme igal aastal koos välisnäitustega korraldanud kuni 
kümmekond näitust, v.a 2020. aastal, mil muuseumi tegevusse jätsid jälje koroonaviiruse levikuga seo-
tud piirangud. Siiski õnnestus 2020. aastal avada näitused „Mahtra Talurahvamuuseum 50’’ muuseu-
mi peamajas ja „Vallaametniku tuba’’ Juuru vallamajas. Lisaks paljudele omanäitustele, oleme saanud 
muuseumisse näitusi väljastpoolt, ka välismaalt. Samuti on mitmed meie näitused rännelnud aastaid nii 
Eestis kui välismaal (ajutiste näituste kohta vt J. Plaadi ülevaadet siinsamas kogumikus).

Kahe raamatuga jätkus Mahtra Talurahvamuuseumi Toimetiste teaduspublikatsioonide traditsioon, li-
saks muuseumi töötajate teadusväljaanded ja mitme konverentsi korraldamine. Palju tähelepanu oleme 
pööranud kogudele, hoo on sisse saanud digiteerimine.4  Pärast 2017. aasta haldusreformi, mille tu-

Jaanus Plaat, 
Sihtasutuse Juuru 
ja Hageri 
Kihelkonna 
Muuseumid 
tegevjuht alates 2013. aastast

4 Mahtra muuseumi fotokogu digiteerimisega tegi 2014. aastast algust muuseumi kaastöötaja Kristel Pallav ja jätkas Liivi Kebja. Praeguseks
on valdav enamik fotokogust digiteeritud ja digikujutised Eesti muuseumide infosüsteemi MuIS üles pandud, L. Kebja jätkab muuseumi 
arhiivikogu digiteerimisega. Fotograaf Jaak Kadarik pildistas 2016–2018 enamiku Mahtra peamaja püsiekspositsiooni esemetest, samuti osa 
etnograafilise tekstiili kogust ja needki on uurijaile MuIS-i kaudu nähtavad. 
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lemusena liideti Juuru vald Rapla vallaga, saime oma käsutusse ruumid ajaloolises Juuru vallamajas, 
kuhu kultuuriministeeriumi finantseerimisel rajasime 2020. aastaks uued kaasaegse sisustusega hoidlad. 
See on aastakümneid ruumikitsikuses vaevelnud muuseumile suur kergendus. Need hoidlad, koos uue 
püsiekspositsiooniga ajaloolises vallamajas, avasime külastajatele Mahtra muuseumi 50. aastapäeval, 
6. juulil 2020.

Meie töötajate eriliseks lemmikuks on jäänud Atla-Eeru talupojakõrts. 2016. aastal toimus varisemisohtli-
kuks muutunud kõrtsis muinsuskaitse finantseerimisel kapitaalremont. Samuti on hoonesse paigaldatud 
kaasaegne signalisatsioonisüsteem. Loodame, et meie muuseum püsib sama visalt – tugeva ja põneva-
na nagu see 200-aastane rehielamu. Tänan kõiki endisi ja praegusi Mahtra muuseumi tublisid töötajaid 
ja muuseumi sõpru, kes on sellele kaasa aidanud!
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MAHTRA MUUSEUMI NÄITUSTEST 
AASTATEL 1995–2013
Rait Talvoja

1990. aastate lõpul ja 20. sajandi algusaastatel koostati Mahtra muuseumis väga palju näitusi. Tehti 
koostööd suurte muuseumidega (Eesti Kunstimuuseum ja Eesti Rahva Muuseum) ja nii said paljud 
kohalikud inimesed tutvuda originaalsete ja väga väärtuslike kunsti- ja etnograafiaobjektidega. Omanäi-
tused olid enamasti „põlve otsas tehtud’’, nende tegemiseks kulutati minimaalselt rahalisi vahendeid. Ise 
lõiguti, kleebiti, paljundati. Esimesed näitused käsitletaval perioodil olid rohkem väljapanekute laadsed, 
kuid mida aasta edasi, seda enam muutus oluliseks sisuline osa, mindi järjest sügavamale, tehti uurimis- 
tööd arhiivides. Enamik näitusi valmis kollektiivselt. Üks vedas asja ja vastutas, kord oli abilisi vähem, 
kord rohkem. Enamasti kujundati näitusi ise. Selline ühine töö liitis kolleege.

Igal aastal tehti jõulunäitus, mida eksponeeriti küünlapäevani või veidi kauemgi. Need olid kodused näi-
tused kodust, rahvuslikest tekstiilidest, valgustitest jms.

Kuna Mahtra muuseumi allkor-
ruse kolmandas saalis oli 1990. 
aastatel lahti Avo Kadariku 
koostatud näitus Eesti Vaba-
riigist, mille järel avati seal 
1998. aastal mastaapne näitus 
„Kaitseliit 80’’, siis ajutisi näitu-
si eksponeeriti praeguses raa-
matukoguruumis ülakorrusel. 
Sajandi lõpus uuendati kogu 
ekspositsioon ja avati kolmas 
saal ajutiste näituste tarvis. 
Samal ajal jätkati väiksemate 
näituste eksponeerimist ülakor-
rusel. Nii kestis see kuni 2005. 
aastani, mil ülakorruse saali 
paigutati muuseumi käsiraa-
matukogu ning ajutiste näituste 
tarvis jäi vaid esimese korruse 
suur III saal. Sealsed näitused 
olid suuremahulisemad ja neid 
eksponeeriti pikemalt.

Näitus „Eesti Vabariik 1918–1940’’. Foto Avo Kadarik, 1998. MT 470 8 F. 
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2012. a märtsikuus algas muuseumi ekspositsiooniruumes suur remont, mis teostati küllaltki lühikese 
ajaga. Juba 1. augustil toimus uue ekspositsiooni avamine. Endine ajutiste näituste saal sai püsiekspo- 
sitsiooni osaks. Ajutistele näitustele jäi esimese ekspositsioonisaali lõunaosa, kus esimesena eksponee-
riti Mahtra sõja maale.

Mahtra muuseumi näitustest aastatel 1995–2013



Sissetoodud näitused 

1995 Eesti Kunstimuuseumi külalisnäitus „Friedrich Ludvig von Maydell 1795–1846. Vaselõikeid sarjast 
„50 pilti Venemaa Saksa Läänemereprovintside ajaloost’’’’.

2001 „Elegantne naine’’ koostöös Eesti Ajaloomuuseumi rõivahoidja Helle Avilaga. Eksponeeriti 1920. 
aastate moodsaid rõivaid. „See elegantne kübarate kollektsioon tekitab mõtte, et trotsiks tänapäevasele 
kiirusele tuleks just kübarakandmisele üle minna,” märkis muuseumi külalisraamatus Age Tekku.

2006 „Viinapuuväät ja maasikakiri’’. ERMi ja Adamson-Ericu Muuseumi ühisnäitus, autorid Vaike Ree-
mann ja Vahur Puik. Kaunilt kujundatud hariv näitus. Eksponeeriti kirjatud rangipuid ning toole, millest 
üks on meisterdatud Juuru kihelkonnas Kaiu Villema talus Jüri Preitofi poolt.

2007 „Lutsult lastele’’. Andres Särevi kortermuuseumi töötaja Jane Klaasi ning Mahtra muuseumi peda-
googi Maire Põderi koostöös sündinud näitus, mille põhiraskus oli Oskar Lutsu raamatul „Nukitsamees’’. 
Sellest näitusest kasvas välja kevadine populaarne haridusprogramm „Nukitsamees kutsub’’, mida män-
giti Veski talus aastaid.

„Nukitsamehe„ raamatust ja Mahtra muuseumi näitusest väljakasvanud lasteprogrammis osalejad 2007. aastal. Foto MT 685 19 F.
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2008 Tartu Teaduskeskuse „AHHAA näitus’’ oli menukas, seda külastas palju koole, peresid ja üksikisikuid. 
Väljas oli igasuguseid vahendeid osavuse ja erinevate parameetrite hindamisteks. Näituse sissetoojaks 
oli muuseumi pedagoog Maire Põder.

16. veebruaril 2013 taaselustati Juuru kiriku ees paariks tunniks vaatepilt vanast ajast, kui jumalateenis-
tuse ajal nosisid lasipuu juures hobused heina, käsitööna valminud kaunid saanitekid nii turjal kui reel. 
Tegu oli Eesti Rahva Muuseumi ja Mahtra Talurahvamuuseumi ühisprojektiga ERMi uue hoone püsieks-
positsiooni filmi tarvis. Kohal olid ERMi ja Mahtra muuseumi tekid-vaibad, Mahtra muuseumi saanid ning 
maakonna hobusepidajad oma suksude ning regede ja saanidega.

Muuseumis on eksponeeritud rohkearvuliselt fotonäitusi. Näidati paljude nimekate fotograafide töid. 
Eksponeeritud on Rauno Virtaneni (Soome), Jaak Kadariku, Aarne Kiini, Sten Lindpere, Arvo Kuldkepi 
jt fotonäitusi.

Raplamaa kunstnike näitused

Raplamaa kunstnike väljapanekuid on Mahtra muuseumis olnud palju. Tõstan siinkohal esile vaid kahte.

Rapla maakonna kuulsaim tekstiilikunstnik, gobeläänide valmistaja, on Ehalill Halliste, kelle vaipu on 
muuseumis eksponeeritud palju kordi. Tema loomingut iseloomustab väga hästi sissekanne muuseu-
mi külalisraamatusse 7. märtsil 2002 näituse „Valgusekandjad’’ avamisel: 

’’
Põhjamaalase hingemaail-

maga lähevad kokku need pastelsetes, sinakates ja lillakates toonides vaibad… – Annaks jumal igale 
inimesele võimaluse seda teha, mis talle elus väga meeldib.’’

2001. a Ermi Littoveri juubelinäitus (kuraator Tiia-Helle Schmitte). Sellel näitusel eksponeeriti ka autori 
suuri puitpannoosid, millest „Rahvatantsijad’’ ripub nüüd muuseumi püsinäituse teises saalis.

Mahtra Talurahvamuuseumi näituste koostajaid, kuraatoreid ja kunstnikke 

Riina Annus korraldas muuseumi juhina mitmeid näitusi, sh stendinäituse „Läti rahvuspühad’’ ning 8. 
märtsiks 2013 nostalgilise näituse „Nõukogude naine. Rahvusvaheline naistepäev’’, kus olid väljas päe-
vakohased fotod ja esemed ning meenutused naistepäeva tähistamisest ja naistepäeva kingitustest.

Avo Kadarik oli eelkõige muuseumi fotograaf, samas ka osaline paljude algupäraste näituste tegemisel. 
1990. aastate naelaks oli püsinäituse III saali näitus „Eesti Vabariik 1918–1940’’. Väga mahukal näitusel 
eksponeeriti kõikvõimalikke dokumente, fotosid, trükiseid ja pisemaid esemeid, mis pärinesid muuseumi 
ja autori erakogust.

1998. a oli tal kahasse Toomas Tõnissoniga näitus „Kaitseliit’’, mis pakkus meestele ja mehehakatistele 
suurt põnevust. Eksponeeriti ehtsaid relvi, mida valvasid ööpäevaringselt kaitseliidu mehed.

1998. aastal avatud Mahtra muuseumi näitus 
„Kaitseliit 80’’, kus pandi välja ka relvi. 

Foto Avo Kadarik, 1998. MT 488 5 F. 

Avo Kadariku koostatud näitused olid väga mahu-
kad nii sisult kui ka vormilt. Iga väljapandud ese 
tundus unikaalne, need olid sõjaeelse hea aja saa-
dikud.

Jaak Kadarik on fotograafina täiendanud meie 
muuseumi fotokogu läbi paljude aastate. Lisaks 
on ta olnud andekas näituste looja aastakümneid. 
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1997. a eksponeeriti Mahtra muuseumis Jaak Kadariku fototüüpiaid „Valguse jäljed’’; „Valgus on kum-
maline’’, „Valgusel on nii materiaalses kui vaimses valdkonnas etalonväärtus’’, „Valgust ei saa kilplase 
kombel kotti püüda, aga teda saab püüelda’’, „Kui tähelepanelik olla, näeb valguse peegeldusi. Valgus 
jätab jälgi. See on tõesem.’’

Jaak on tõeline kunstnik ja filosoof. Sellest näitusest jäi paar tööd ka muuseumi kogusse. Tema käsi on 
olnud mängus ka mitmete hilisemate Mahtra muuseumi näituste koostamisel ja kujundamisel. 

Kalev Kask. Tihe koostöö näituste alal tekkis Mahtra muuseumil noore Juuru ajaloolasega 2013. a, mil 
koostati näitused Juuru ajaloost – „Kirik keset küla. Juuru kirik ja kogudus’’ ja Juuru rahvamajas „Seltsi-
majast rahvamajani. Juuru seltsimaja 110 ja Juuru rahvamaja 55’’. See koostöö on jätkunud ka edaspidi.

Ivi Laatsit tegi oma peavarahoidja karjääri jooksul paar näitust, olulisem „Tähendused ja traditsioonid. 
Mahtra sõda 150’’ aastast 2008. Näitus oli filosoofiline ja hea kujundusega. See oli tehtud kaasaegselt, 
kogu info oli trükitud suurtele tekstiilkangastele. Seda näitust eksponeeriti ka külalisnäitusena väljaspool 
meie muuseumi.

Anu Lõhkivi oli enamike aastate 1995–2000 näituste põhitegija koos tollase teaduri Arvi Paidla (kuni 
1997) ja direktori Tiia-Helle Schmittega. Oma kogude baasil tehtavatest näitustest oli kõige põnevam 
kindlasti „Kui valgus tuppa toodi. Vanad lambid, laternad, küünlahoidjad muuseumi kogust’’. See oli hal-
vas mõttes ainukordne näitus, mille käigus läks üks eksponaat (küünlajalg) kaduma.

Erilist tähelepanu tekitas 1997. a retronäitus „SSOR – 80’’ – 80 aastat Suurest Sotsialistlikust Oktoobri-
revolutsioonist, mille autoriteks olid kogu muuseumi kollektiiv ja Valter Uusberg. Seda kunagist püha-
mast-pühamat teemat käsitleti huumorivõtmes. Anu Lõhkivi kui üks selle näituse idee algatajaist, ütles: 
„Näitus tõi esile väga erinevaid emotsioone: kes itsitas, kes imestas, kellel oli äratundmisrõõm ja kes oli 
siiralt pahane’’.

Mahtra Talurahvamuuseumi näituse „SSOR – 80’’ (80 aastat Suurest Sotsialistlikust Oktoobrirevolutsioonist) avamine 7. novembril 
1997. Foto Jüri Kusmin. MT 429 6 F. 
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Omanäoline oli Anu Lõhkivi 1999. aastal loodud rõivanäitus „Kui algas sajand’’. See oli kõrgetasemeline 
näitus, mille avamise lavastuse tegi Mahtra muuseumi pedagoog Maire Põder. Kohal olid ajastu kohaselt 
pidulikult riietatud noored Raikkülast, kes tantsisid ja veetsid seltskondlikult aega väga ajastutruult.

Jüri Metssalu koostas oma näitused põhjaliku uurimis- ja välitöö tulemusena. Jüril kui maksimalistil olid 
kõik detailid peensusteni läbi mõeldud. Tema näitused olid nii sisult kui vormilt kaasaja tasemel.

2005 „Kolm kihelkonda ja kohapärimus’’. Suuremõõtmeline  stendinäitus tema poolt kogutust ja kogetust 
2004. a välitöödel Rapla, Juuru ja Hageri kihelkondades. 2006. a ilmus samanimeline- ja sisuline brošüür.

2008 „Eestiga elatud elud’’, mille kujundajaks oli Saima Randjärv. Mahukas stendinäitus Rapla maakon-
na aatelistest inimestest. Näitusele eelnes paljude inimeste külastamine ja küsitlemine.

Maire Põderi debüütnäitus oli 2000. a „Kooliteed 1940–1970’’. Näitusel oli kujutatud koolidirektori kabi-
net Hagudi kooli direktori 1950. aastate alguse foto põhjal. Kabinetis ning ka näitusel oli Lenini büst. 
Näituse kuraatori küsimuse peale: „Kes see on?’’ vastanud lapsed – Lennart Meri. Nõukogude ajast oli 
möödunud kümmekond aastat ning noor põlvkond ei teadnud enam midagi eelnenud perioodi jumalus- 
test. Selle näituse baasil tegi autor ka kooliprogrammi.

 

. 

2006 „Küünlakuu soojus ja valgus. Vilditud esemed ja valgustid’’. Muuseumi pedagoogi Maire Põderi 
ning käsitööliste-kunstnike Koidu Archipovi, Mari Vesti ja Merilin Kruuseli ühistöö vili. Programmi juurde 
kuulus viltimise töötuba. 

2010 „Maagilised taimed’’ oli koostatud Tallinna Botaanikaaia töötajate Ur-
mas Laansoo, Taimi Puusepa ja Krista Kauri 2009. aastal välja antud raa-
matu „Maagilised taimed ja taimemaagia’’ põhjal. Näitust ilmestasid Eesti 
Loodusmuuseumist deponeeritud loomatopised. 

 
-

Näitusel „Kooliteed 1940–1970’’ eksponeeriti Vladimir Lenini büsti ja kujutati toonast direktori kabinetti. Fotod Avo Kadarik, 2000. MT 
589 1-2 F. 

Eesti Loodusmuuseumi ja paljude inimeste koostöös sündinud Maire Põderi kureeritud 
Mahtra muuseumi näitus „Maagilised taimed’’. Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu.
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Maire Põderil oli veel mitmeid käsitöö ja etnograafilisi näitusi. Palju-
de tema koostatud näituste juures oli abiliseks Liivi Kebja.

Tiia-Helle Schmitte oli direktorina enamike külalisnäituste vahen- 
daja 1990. aastatel ja 21. sajandi esimesel kümnendil. Ta ise on ka 
paljude näituste autor või kaasautor, tõstame neist esile näitused 
Mahtra muuseumi ajaloos eriti olulistest inimestest. 

2007 „Uuriv eluviis. Arvi Paidla 70’’ koostöös Mare ja Armar Paidla 
ning kujundaja Saima Randjärvega. 

2009 „Ants Kruusimägi 100’’ oli juba mitmes, kuid täiesti uuel tasemel näitus meie muuseumi ühest ra-
jajast.

Rait Talvoja tegi sel perioodil mitmeid ajutisi näitusi. Need olid enamasti nn põlve otsas tehtud näitused. 
Esimesed näitused olid koostöös Anu Lõhkiviga, hilisemad koos Ülle Viitkariga.

2000 „Suguvõsa juurteni’’ pani aluse Mahtra muuseumi genealoogilisele tegevusele, mis on läbi erine-
vate kursuste ja nõustamiste kestnud siiani.

2007 „Ühe Härja elulugu’’. Mahukas, informatiivne ja pildirohke näitus, mille tarvis käisin koos soomla- 
sest sugulase Kalevi Wächteriga Varssavi lähedal viimase tarva hukkumiskohta püstitatud mälestuskivi 
pildistamas. Kunstnikutöö tegi Anneli Simkin. Seda näitust eksponeeriti veel Sillaotsa Talumuuseumis, 
Eesti Piimandusmuuseumis ja Viimsi Vabaõhumuuseumis. 

Näitus muuseumi kunagise teaduri ja maakonna ühe olulisema 
kodu-uurija Arvi Paidla elust ja tegemistest. 
Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu.

Rait Talvoja koostatud näitus „Ühe härja elulugu’’ Mahtra 
Talurahvamuuseumis. Foto 2007, erakogu. 

„Ühe härja elulugu“ Viimsi Vabaõhumuuseumis. 
Foto Kalevi Wächter, 2009. 
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Selle näituse tarvis ehitasime Anneli Simkini abiga lehma mudeli, mis läks koos näitusega rändama. 
Selle mudeli alusel meisterdasime „lüpsilehma’’, kes on meid teeninud juba ligi 15 aastat. Näitusest 
kasvas välja pedagoogiline programm „Hommikune piimaring’’, mille autoriks on pedagoog Maire Põder.

Hilisemad näitused olid juba kaasaegsema lahenduse ja vormiga. Omane on koostöö kohalike erakogu-
jatega ja nende kogudest pärit esemete aktiivne kaasamine. 

2009 „Kolhoositee on ainuõige’’. Näitus jutustab karmidest aegadest Eestimaa külas 60 aastat tagasi, mil 
Eestis toimus suurkollektiviseerimine.

Kompositsioon kolhoosnike ja lehmaga Rait Talvoja näituselt „Kolhoositee on 
ainuõige’’. Foto 2009, erakogu.

Näituse „Kolhoositee on ainuõige’’ 
juurde kuulus ka lavastus „Kolhoosi üld-
koosolek’’. Fotol hetk koosoleku algusest, 
mil kohaliku kooli pioneer Tiiu Runno ja 
rahvamaja pillimees Eino Salmiste tulid 
kolhoosnikke tervitama. Vasakult pare-
male: Liivi Kebja, „kolhoosi esimees’’ 
Rait Talvoja, Tiiu Runno, Eino Salmiste ja 
„farmijuhataja’’ Maire Põder. 
Foto Jaak Kadarik, 2009.1

1 Vt Jaak Kadariku 2009. aasta videot näituse avamisest, kus lavastati Maire Põderi ja Rait Talvoja  eestvõtmisel kolhoosi 
„Ühiselu’’ üldkoosolek aastast 1949: kolhoosi koosolek – http://www.youtube.com/watch?v=BzLKoJcYt7A.

Rait Talvoja koostatud kolhooside 
rajamise teemaline näitus 2009. aas-
tal, millele eelnes Mahtra muuseumi 
koostatud kolhoosiaja mälestuste 
kogumik „Au kolhoosikorrale’’ (Juuru 
2004) ning millega kaasnes lavastuslik 
programm. 
Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu.
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2011 „Eeru kõrts 200’’ oli suur stendinäitus, kunstnik Stella Soomlais, fotograaf Jaak Kadarik. Väljapa-
nek tutvustas Eesti kõrtsikultuuri ja Eeru kõrtsi ajalugu. Seda näitust on järgnevatel aastatel Eeru kõrtsis 
korduvalt eksponeeritud. Sellelt näituselt „rändas’’ lasipuu Eeru kõrtsi õuele.

.

Suurima Atla-Eeru kõrtsis eksponeeritud kõrtsikultuuri teemalise näituse plakat 2011. aastast. 
Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu.
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Ülle Viitkar ise oma tegevuse kohta: „Huvitaval kombel 
istusid mulle põllumajanduslikud teemad. „Lambalugu’’ 
ongi vist näitustest kõige rohkem meelde jäänud ja sü-
damelähedasem. Seda mitmel põhjusel. Näitus sai väi-
kese Roti.

Näituse „Lambalugu” avamine 2005. Musitseerib pärimusmuusik 
Lauri Õunapuu. Foto Ülle Viitkar. MT  684 39 F. 

Näituse „Lambalugu“ juurde käinud programmi läbiviijad 
Maire Põder ja Liivi Kebja 2005. aastal. Foto MT 684 41 F.



2004 „Kartul… , kartul!’’ oli põllumajandusteemaline näitus, mille üht osa näidati ka Rapla kartulipäeval. 
Kuna näituse kuraator ja ta pere olid sel ajal kartulikasvatusega seotud, oli teema südamelähedane.

Ülle Viitkar tegi ka mitmeid näitusi koos teaduri Rait Talvojaga, näiteks „Nekrut, soldat, sõdur’’, „Köögi 
kaudu’’, „Siis kui Mahtras mahtrat tehti’’ jne.

Näituste kuraatorite kõrval on oluline koht näituse kujundajal, kunstnikul. Vahur Abramson on ise meile 
mitu oma raudtee-alast näitust toonud (2000 ja 2002), kuid samas oli ta ka mitme näituse kujundaja. 
Eriline osa oli tal näitusel 2003. a „Siis kui Mahtras mahtrat tehti’’ makettide valmistamisel ja näituse 
kujundamisel.

Näiteid Mahtra muuseumi näituseplakateist 2004.–2005. aastal. 
Näituse kuraatori Ülle Viitkari kujundatud plakatid, kus modellideks 
tema pereliikmed ja kariloomad. 
Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu. 
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Siis oli alles selle auhinna jagamise algus.2 Teiseks oli teema mulle emotsionaalselt lähedane, kuna 
pidasime ise lambaid. Lisaks kasutasin reklaamfotodel oma poega Joosepit, kes oli siis päris väike. 
Näituse juurde kuulus Maire Põderi vahva programm, tänu millele sain selgeks kraasimise ja natuke ka 
ketramist.’’

2 Muuseumirott on Eesti muuseumide auhind, mida jagatakse igal aastal erinevates kategooriates, sh näituste kategoorias.
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Näitus „Siis kui Mahtras mahtrat tehti’’. Mahtra sõja 145. aastapäevale pühendatud näitusele 
valmis- tas maketid „Mahtra küla 1858’’ näituse kujundaja Vahur Abramson. 
Foto Avo Kadarik, 2003. MT 659 4 F. 
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Saima Randjärv-Berlokko on kujundanud mitmeid näitusi. 1998. a eksponeeriti näitust „Ühe pere pil-
did’’, kus oli esitatud nende pere kunstialast loomingut.

Anneli Simkin oli 2006. a linakasvatamise, töötlemise ja kasutamisega seotud näituse „Lina – sinise 
kübaraga saks’’ kujundaja.

2007. a „Ühe Härja elulugu’’ kujundaja ning muuseumi „veisekarja’’ kaasautor.

Näituse „Eestiga elatud elud’’ plakat, kujundaja Saima Randjärv-Berlokko. 
Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu.
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Valter Uusberg kui kunagine Juuru Keskkooli õpetaja on jätnud oma jälje ka mitme näituse kujun-
damisega. Tema nägemus on alati omanäoline, kohati intrigeeriv. Tema osalusel sündisid näitused 
„SSOR – 80’’, „Teine Eesti’’.

Kokkuvõttes võib öelda, et kõikide ajutiste näituste kaudu on Mahtra muuseumis püütud tutvustada 
muuseumi varasalves olevaid esemeid, dokumente ja fotosid. Enamike näitustega kaasneb suur töö 
oma kogude tähelepanelikuks uurimiseks, tutvumine teiste muuseumide varade ja vahel ka erakogude 
materjalidega. Kuraatoril tuleb läbi töötada vastava valdkonna kirjandus ja sageli eelneb näitusele ka 
uurimistöö arhiivis. 

Näitused avardavad külastajate silmaringi, aga veelgi enam teadmisi ja kogemusi saab näituse tegija, 
kuraator. 

Eelpool nimetatud on vaid mõned siinkirjutajale enam mällu jäänud näitused ja näituste tegijad, kes 
Mahtra muuseumis aastatel 1995–2013 vaatajaid rõõmustanud ja harinud on. Kindlasti oleks väärt esile 
tõstmist veel paljud näitused järgnevast Liivi Kebja ja Rait Talvoja koostatud Mahtra muuseumi näituste 
loetelust.

Stend kahe Eesti lipuga näituselt „Teine Eesti. Eesti Vabariigi taasiseseisvumise lugu Rapla maakonnas’’. 
Kuraator Rait Talvoja, kunstnik Valter Uusberg. Foto Avo Kadarik, 2001. MT 619 12 F. 



MAHTRA TALURAHVAMUUSEUMI 
NÄITUSED 1995–2013
Loetelu koostanud Liivi Kebja ja Rait Talvoja

n 1995
Aktsiaseltsi „Arbol’’ puidust mänguasjad. Kuraatorid Anu Lõhkivi ja Tiia-Helle Schmitte. Detsember 
1994 – jaanuar 1995

300 aastat kooliharidust Juurus. Koostajad Anita Märjama ja Arvi Paidla. Veebruar – aprill

25 aastat Mahtra muuseumi. Koostajad Arvi Paidla ja Tiia-Helle Schmitte. Kujundaja Ado Tuuga. Juuli

Friedrich Ludwig von Maydell (1795–1846).Vaselõiked sarjast „50 pilti Venemaa Saksa Läänemere-
provintside ajaloost’’. Eesti Kunstimuuseumi näitus. Kuraatorid Anu Allikvee ja Tiia-Helle Schmitte. No-
vember – detsember

Valiknäitus 1995. a kogutust. Koostaja Anu Lõhkivi. Detsember 1995 – jaanuar 1996

n 1996
Järvakandi taidluskunstniku Helvi Kohandi tagasivaatenäitus. Akvarell, õli, kalligraafia. Kuraator 
Tiia-Helle Schmitte. Märts – aprill

Firma „Q-Ramen“ näitusmüük. Kuraator Anu Lõhkivi. Aprill – mai

Taidluskunstnik Ermi Littoveri juubelinäitus. Kuraator Tiia-Helle Schmitte. Mai – juuni

Noore invakunstniku Meelis Luksi personaalnäitus. Kuraator Tiia-Helle Schmitte. Juuni – juuli

Vanu töö- ja tarberiistu. Koostaja Anu Lõhkivi. Juuli

Pahkla taidluskunstniku Ellen Orava pildid. Kuraator Tiia-Helle Schmitte. August

Kui valgus tuppa toodi. Vanad lambid, laternad, küünlahoidjad muuseumi kogust. Kuraator           ‘
Anu Lõhkivi. Detsember 1996 – jaanuar 1997

n 1997
Lumest lumeni. Aarne Kiini fotonäitus. Veebruar – märts

Juuru Kool 125. Kuraatorid Tiia-Helle Schmitte, Avo Kadarik, Anu Lõhkivi. Aprill – mai

Sajandivahetuse õmblusmasinad. Kuraator Anu Lõhkivi. Mai

Sillaotsa muuseumi rajaja Aadu Parnabasi koolijoonistused. Koostajad Maie ja Jüri Kusmin. Mai

Valguse jäljed. Jaak Kadariku fototüüpiad. Oktoober – november

Retronäitus SSOR – 80. Muuseumi kollektiiv. Kunstnik Valter Uusberg. November – detsember 

Kui vanaema-vanaisa mängisid. Vanade mänguasjade näitus Tallinna Linnamuuseumi kogudest. Ku-
jundaja Saima Randjärv. Detsember 1997 – jaanuar 1998

32

Mahtra Talurahvamuuseumi näitused aastatel 1995–2013



n 1998
Lähemale loodusele. Nöörpunutised, taimtrükk ja taimpunutised. Aino Pajupuu ja tema õpilaste tööde 
näitus. Veebruar – aprill

Juuru kooli 5. klassi õpilase Märt Vaidla joonistused. Kuraator Asta Ahlberg. Aprill

Fotonäitus „Eesti maine õppetund“. Rauno Virtanen (Soome) ja Aarne Kiin (Tallinn). 
Kuraatorid Tiit Petersoo ja Avo Kadarik. Aprill – mai

Juuru kihelkond Eesti Rahva Muuseumis. ERMi näitus. Kuraator Reet Piiri. Mai – juuli 

Ühe pere pildid. Saima Randjärve ja Rein Berlokko perekonna taiesed. Kujundaja Saima Randjärv-
Berlokko. August – september 

Tekstiilikunstnik Ehalill Halliste ja keraamik Haidi Ratase valiknäitus. Oktoober – november 

Kaitseliit 80. Kuraatorid Toomas Tõnisson ja Avo Kadarik. November – detsember

Kuuda Seminar ja Leprosoorium. Kuraator Anne Sarv. Detsember

Järvakandi puulõikemeistri August Laidmäe isikunäitus. Kuraator Ants Äärma. Detsember 1998 – jaanuar 1999

n 1999
Juuru lapsed illustreerisid piiblit. Kuraator Maire Põder. Veebruar

120 aastat näitleja Betty Kuuskemaa sünnist. Kuraator Tiia-Helle Schmitte. Veebruar – märts

Kui algas sajand. Rõivanäitus. Kuraator Anu Lõhkivi. Veebruar – aprill

Märtsivapustused 1949. Kuraatorid Anu Lõhkivi ja Rait Talvoja. Märts – aprill

Kaasiku (Kruusiaugu) talu lugu läbi aegade. Kuraatorid Udo Helme ja Tiia-Helle Schmitte. Aprill – mai

Rapla keraamika stuudio ja HT14 õpilastööde näitus. Juhendajad Haidi Ratas ja Helgi Tuuga.
Mai – oktoober 

Ants Kruusimägi 90. Kuraatorid Anu Lõhkivi ja Rait Talvoja. Aprill

Elada elusamat elu! Uku Masing – 90. Kuraator Anu Lõhkivi. Mai – juuli

Hobune ja talutööd. Voldemar Luhti puuskulptuurid ja Juuru naiste käsitööd. Kuraatorid Tiia-Helle 
Schmitte ja Maire Põder. Juuni – august

Juuru kihelkonna naiste käsitöönäitus-müük. Kuraatorid Maire Põder ja Liivi Kebja. Juuli

Juuru kihelkond muuseumi kogudes. Kuraator Anu Lõhkivi. Juuli – september

Tantsuõpetaja Linda Rausi eluraamat. Kuraatorid Tiia-Helle Schmitte ja Anu Lõhkivi. Oktoober – november 

Need armsad vanad taluaidad. Kuraatorid Anu Lõhkivi ja Rait Talvoja, fotod Jaak Kadarik. 
November – detsember 

Aisakellad helisevad... Kuraatorid Anu Lõhkivi ja Tõnu Veiler. Detsember 1999 – jaanuar 2000.

n 2000
Tartu rahu 80. Kuraatorid Anu Lõhkivi ja Rait Talvoja. Veebruar

100 aastat raudteed Raplas. Näituse kujundas ja teostas Vahur Abramson. Märts

Suguvõsa juurteni. Kuraatorid Rait Talvoja ja Anu Lõhkivi. Märts – mai

Kodumetsade linde ja loomi. Näitus koostöös Eesti Loodusmuuseumiga. Kuraatorid Anu Lõhkivi 
ja M. Kruus. Mai – august
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Harjumaa kirikud. Peeter Säre fotonäitus. Tekstid Silja Konsa. Harjumaa Muuseumi näitus. Kuraator Mall 
Siniveer. Juuni – juuli

„Vereta jahi“ parimad fotod. Kuraatorid Tiia-Helle Schmitte ja Avo Kadarik. Juuli

Kui lõppes sajand. Rõivalugu 1950–2000. Kuraatorid Anu Lõhkivi ja Valter Uusberg. August – detsember

Juuru lapsed joonistasid eksliibrist. Kuraator Asta Ahlberg. November – detsember

Kooliteed 1940–1970. Kuraator Maire Põder. November – detsember

Talulapse jõuluootus. Eestiaegsed jõulud maakodus. Näituse koostas ja kujundas Liina Jaanus. 
Detsember 2000 – jaanuar 2001

Ma ise ilutegija. Helju Väli niplispitsid ja Endel Kasikovi puutööd. Detsember 2000 – jaanuar 2001

Väljaspool muuseumi

Tartu Rahu – 80. Rapla haldushoones. Kuraatorid Anu Lõhkivi ja Rait Talvoja. Veebruar

Joosep Liiv 130. Rapla pastoraadis ja kirikus. Kuraatorid Anu Lõhkivi ja Tiia-Helle Schmitte. Mai

Harjumaa mõisad. Tohisoo mõisas. Muuseumi kollektiiv. September

Harjumaa kirikud. Fotonäitus Rapla kirikus. Kuraatorid Tiia-Helle Schmitte ja Pilvi Põldmaa. Juuni

Etnograafilised esemed. Järvakandi Gümnaasiumis ja Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis. 
Kuraatorid Tiia-Helle Schmitte ja Rait Talvoja. Veebruar

95 aastat Velise Vabariigi loomisest ja sündmused Harju- ja Läänemaal. Velise rahvamajas. Kuraatorid 
Tiia-Helle Schmitte ja Rait Talvoja. Detsember

n 2001
Ermi Littoveri juubelinäitus. Maal, graafika, vasekohrutus ja puu. Kuraator Tiia-Helle Schmitte. Mai – juuni

Fotokollaažid. Jaak Kadarik ja Sten Lindpere. Juuli – oktoober

Teine Eesti. Eesti Vabariigi taasiseseisvumise lugu Rapla maakonnas. Kuraator Rait Talvoja, kunstnik 
Valter Uusberg. August – oktoober

Elegantne naine. Kübarad ja kostüüm läbi 20. sajandi Eesti Ajaloomuuseumi kogude põhjal. Kuraator 
Helle Avila. Oktoober 2001 – jaanuar 2002

Jõulukaart – näärikaart. 20. sajandi jõulu- ja näärikaardid muuseumi- ja erakogudest. 

Detsember 2001 – jaanuar 2002

n 2002
Kui rong sõitis Virtsu. Vahur Abramsoni näitus. Veebruar – märts.

Valguse kandja. Ehalill Halliste gobeläänid. Märts – aprill

Ainult üks töö. Raplamaa kunstnike ühisnäitus. Kuraator Krista Urvet. Aprill – mai

Talulapse mänguasjad. Tartu Mänguasjamuuseumi, Eesti Rahva Muuseumi ja Mahtra Talurahvamuu-
seum ühisnäitus. Kuraatorid Maire Põder ja Tiia-Helle Schmitte, kujundajad Ulvi Vahesalu ja Vahur 
Abramson. Pildid alustel on joonistanud Mare Hunt. Mai – juuli 

Juuru kirik ja kogudus. Kuraatorid Ülle Viitkar, Rait Talvoja ja Jaak Kadarik. Juuli – august

Rahanäitus. 10 aastat Eesti oma raha. Kuraator Ülle Viitkar, kujundaja Andres Viitkar. August – oktoober
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Nädaline 10. Rapla maakonna ajalehe esimene kümnend. Kuraator Tõnis Tõnisson. November – 
detsember

Jõuluõhtul kirikust koju. Kuraator Ülle Viitkar. Detsember 2002 – jaanuar 2003

Väljaspool muuseumi

Leo Rehemaa 70. Kaiu raamatukogus. Kuraator Rait Talvoja. Juuni

Raha Eestis. Rapla haldushoones. Kuraatorid Ülle Viitkar ja Vahur Abramson

Staalid ja Ingliste. Kuraator Ülle Viitkar. Ingliste mõisas. Juuli

Vanad raamatud Mahtra muuseumi kogust. Kaiu raamatukogus. Kuraator Ülle Viitkar. 

Jõulukaart, näärikaart, jõulukaart. Valik postkaarte. Kuraator Ülle Viitkar. Rapla Keskraamatukogu. 
Detsember 2002 – jaanuar 2003

n 2003
Valik Kohila kandi noori anded. Kohila koolituskeskuse õpilaste tööd. Veebr – aprill

Suur nukunäitus. Heli Männi erakogu nukud. Aprill – juuni

Siis kui Mahtras mahtrat tehti. Mahtra sõja 145. aastapäevale pühendatud näitus. Kuraatorid Rait 
Talvoja ja Ülle Viitkar, kunstnik Vahur Abramson. Juuni – september

Tänu ja taak. Ehalill Halliste gobeläänid. Oktoober – november

Kitsastes oludes palju saavutada. Helilooja ja organist Hella Tedder (1921–2002). Kuraator Mirjam 
Tiitus. Juuli

Köögi kaudu. Jõulud mõisas. Jõulunäitus. Kuraatorid Rait Talvoja ja Ülle Viitkar. Detsember 2003 – 
veebruar 2004

Väljaspool muuseumi

Algaja arhivaar. Kehtna kunstikoolis. Kuraator Ülle Viitkar

Eeru pere lugu. Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis. Kuraatorid Ülle Viitkar ja Rait Talvoja

Ühe samba lugu. Mahtra Koolituskeskuses. Kuraator Ülle Viitkar

Väike etnograafiline väljapanek. Kohilas Rapla maakonna rahvakultuuri päeval. Kuraatorid Ülle Viitkar 
ja Rait Talvoja

Joosep Liiv. Rapla Keskraamatukogus. Kuraator Ülle Viitkar

Vanaaja kool. Rapla pastoraadis. Kuraator Ülle Viitkar

n 2004
Herba. Eesti rahvameditsiini ravimtaimenäitus. Kuraator Maire Põder. Märts – mai

Kudas meister, nõnda töö. Meeste käsitöö läbi aegade. Koostöös Sillaotsa Talumuuseumiga. Kuraator 
Rait Talvoja. Mai – september

Kartul..., kartul! Kuraator Ülle Viitkar. Oktoober – detsember 

Atla mõisa keraamika ja taimeseadjate ringi „Takjanupud’’ jõuluseaded. Kuraatorid Kristel Luige, Raivi 
Juks ja Helve Leinmets. Detsember 2004 – jaanuar 2005
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Väljaspool muuseumi

Ants Kruusimägi 95. Juuru Gümnaasiumis. Kuraator Tiia-Helle Schmitte. Aprill

Talutuba. Atla mõisas. Kuraator Maire Põder

Leib on kibe kätte saada, aga magus süüa. Kuusiku Põllumajanduspargis. Kuraatorid Tiia-Helle 
Schmitte ja Maire Põder. August

Kuuda Seminar 150. Märjamaa Gümnaasiumis. Kuraatorid Rait Talvoja ja Ülle Viitkar. September

Kadripäev. Raikküla Kultuurimajas. Kuraator Maire Põder. November

n 2005
Kolm kihelkonda ja kohapärimus. Kuraator Jüri Metssalu. Veebruar – märts

Vahastu käsitöömaja naiste kaltsuvaibad. Autorid Hille Steinpilm, Kaie Porr ja Viivi Kask. 
Kuraator Tiia-Helle Schmitte. Märts – aprill

Rõõmukillud. Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli ning Kehtna Kunstide Kooli laste tööde näitus. 
Juhendajad Saima Randjärv ja Anne Aaspõllu. Mai – juuni

Nekrut, soldat, sõdur. Eesti mees sõdades 1796–1920. Kuraatorid RaitTalvoja ja Ülle Viitkar. 
Juuni – september

Lambalugu. Kuraator Ülle Viitkar. September – detsember

Kadi Pajupuu puidust vaibad. Vahendaja Maire Põder. Detsember 2005 – jaanuar 2006

Väljaspool muuseumi

Mahtra Talurahvamuuseumi arhitektuurikonkursi tööd. Eesti Arhitektide Liidu majas

Terves kehas terve vaim. Armas tohter aita! Juuru Rahvamajas. Kuraator Maire Põder. Mai

Keava linnamäe saladused. Rapla Haldushoones. Kuraator Lembi Sepp. Aprill

Pärimuse pärlid. Kaiu vallamajas. Kuraatorid Ülle Viitkar ja Jüri Kusmin

Kartulinäitus. Raplas kartulipäeval. Kuraatorid Ülle Viitkar ja Rait Talvoja

Ellen Hõbemägi mälestusnäitus. Juuru rahvamajas. Kuraator Rait Talvoja

n 2006
Viinapuuväät ja maasikakiri. ERMi ja Adamson-Ericu Muuseumi ühisnäitus. Kuraatorid Vahur Puik ja 
Vaike Reemann. Veebruar – aprill

Mäng. ERMi ja Viljandi Kultuuriakadeemia näitus etnograafilistest lauamängudest. Kuraator Lüüli Kiik. 
Vahendaja Maire Põder. Aprill – juuni

Kehtna ja Märjamaa Kunstikooli õpilaste tööde ühisnäitus. Aprill – juuni

Kodused masinad. 19.–20. saj kodudes kasutusel olnud mehhaanilised väikemasinad. Kuraatorid Rait 
Talvoja ja Ülle Viitkar. Juuni – september

Lina – sinise kübaraga saks. Lina kasvatamisest ja kasutamisest. Kuraatorid Ülle Viitkar ja Rait Talvoja 
koostöös Sillaotsa muuseumiga, kunstnik Anneli Simkin. Oktoober – november

Küünlakuu soojus ja valgus. Vilditud esemed ja valgustid. Koidu Archipov, Mari Vest, Merilin Kruusel. 
Kuraatorid Ülle Viitkar ja Maire Põder. Detsember 2006 – jaanuar 2007
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Väljaspool muuseumi

Eeru kõrtsi kambrid. 19. sajandi lõpuaastate vaimus sisustatud kambrid. Kuraator Ülle Viitkar. 
Juuni – september

Harald Olbrei – 100. Kabala mõisas. Kuraator Urmas Tulvik. Jaanuar – veebruar

Etnograafiline väljapanek etendusel „Libahunt’’ Pärnu Endla teatris. Kuraator Ülle Viitkar

n 2007
Lutsult lastele. Andres Särevi kortermuuseumi ja Mahtra Talurahvamuuseumi näitus. 
Kuraatorid Jane Kaas ja Maire Põder

Lunastus. 1905. a revolutsioon. Tallinna Linnamuuseumi näitus

Uuriv eluviis. Arvi Paidla 70. Kuraatorid Tiia-Helle Schmitte ja perekond Paidla. 
Kunstnik Saima Randjärv

Ühe härja elulugu. Kuraator Rait Talvoja, kunstnik Anneli Simkin. November 2007 – veebruar 2008

Väljaspool muuseumi

Kolm kanget Kodila meest (Mart Tapupere, August Riismann, Heinrich Aasamaa). Kodila põhikoolis. 
Kuraator Tiit Petersoo

Kaiu Kool 250. Kaiu koolis. Kuraatorid Tiia-Helle Schmitte ja Ivi Laatsit. September

n 2008
Eestiga elatud elud. Autor Jüri Metssalu, kujundaja Saima Randjärv-Berlokko. Veebruar – mai

Tähendused ja traditsioonid. Mahtra sõda 150. Kuraator Ivi Laatsit. Juuni – september

Ahhaa näitus. Tartu Ahhaa keskus. Vahendaja Maire Põder. September – oktoober

Kiira-Marianne Kadarik. Nahkehistöö ja siidimaal. Kuraator Tiia-Helle Schmitte. November – detsember

Loitsulilled. Ehalill Halliste pindpõimevaibad ja Helve Leinmetsa jõuluseaded. Jõulunäitus. Detsember 
2008 – jaanuar 2009

Väljaspool muuseumi 

Ühe härja elulugu. Kuraator Rait Talvoja. Sillaotsa muuseumis. Märts – juuni

Ühe härja elulugu. Eesti Piimandusmuuseumis. Juuni – oktoober

Tähendused ja traditsioonid. Mahtra sõda 150. Rapla keskraamatukogus ja Tallinna Keskraamatuko-
gus. Kuraator Ivi Laatsit

Tourest 2008. a väljapanek Mahtra muuseumist. Tallinnas Näituste Paviljonis. Kuraator Maire Põder

n 2009
Mahtra sõda 150. Arvo Kuldkepi fotonäitus. Jaanuar – märts

Maalikunstnik Elsa Kink (Kesk). Juuru inimeste portreed (1942–2009). Kuraator Jaak Kadarik. Märts–aprill

Ants Kruusimägi 100. Kuraator Tiia-Helle Schmitte. Aprill – september

Kolhoositee on ainuõige. Kuraator Rait Talvoja. Oktoober 2009 – veebruar 2010
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Väljaspool muuseumi

Mahtra sõda 150. Arvo Kuldkepi fotonäitus. Kaiu vallamajas ja Märjamaa kultuurimajas. Mai – august

Ühe härja lugu. Viimsi vabaõhumuuseumis. Kuraator Rait Talvoja. Mai – september

Tähendused ja traditsioonid. Tallinna Tehnikaülikoolis. Kuraator Ivi Laatsit

n 2010
Täna pulmad, homme pulgad, ülehomme lepamalgad. Veimevaka seadmine ja pulmadeks valmistumine 
ajaloolisel Harjumaal 19. sajand – 20. sajandi algus. Harjumaa Muuseumi näitus. Veebruar – aprill

Rahvuslikud käsitöönukud. Juta Blande näitus. Aprill

Metsamoori maagilised taimed. Koostöös Tallinna Botaanikaaiaga. Urmas Laansoo, Taimi Puusepa 
ja Krista Kauri 2009 välja antud raamatu „Maagilised taimed ja taimemaagia’’ põhjal. Kuraator Maire 
Põder. Aprill – juuni

Üllatavad avastused. Harjumaa muuseumi näitus. Juuli – september

200 aastat ümbermaailmareisist Adam Johann von Krusensterni juhtimisel. Tartu Ülikooli Ajaloomuu-
seumi näitus. Vahendas Ivi Laatsit. September – november

Kodukant läbi nelja aastaaja. Jaak Kadariku fotonäitus. Detsember 2010 – jaanuar 2011

n 2011
Raplamaa lapitekid. Kooliõpilaste valmistatud lapitekid. Kuraator Terje Raudsepa. Veebruar – märts

Kirjanik kohvriga. Eduard Vilde reisidest ja reisikirjadest. Eduard Vilde Muuseumi näitus. Vahendaja 
Maire Põder. Märts – juuni

Eeru Kõrts 200. Kuraator Rait Talvoja. Kunstnik Stella Soomlais. Juuni – detsember

Teki all ja teki peal. Pindpõimevaibad ja saanitekid Mahtra muuseumi kogust. Kuraator Ivi Laatsit. 
Detsember 2011 – veebruar 2012

n 2012
Esemeid ja fotosid Heino Prosti vanatehnikast. Kuraator Riina Annus. Veebruar

Stendinäitus Lätist. Läti rahvuspühad. Vahendaja Riina Annus. Veebruar – märts

Kodu-uurija Leo Rehemaa 80. Näitus Eeru kõrtsis. Kuraator Rait Talvoja. Juuli

Mahtra sõja teemalised maalid. Kuraator Riina Annus. August 2012 – mai 2013

n 2013
Rahvusvaheline naistepäev. Kuraator Riina Annus. Märts – aprill

Juurtega Raplamaalt. Stendinäitus Rapla maakonna suurkujudest ja nendega seotud paikadest läbi 
aegade. Kuraator Rait Talvoja. Mai – september

Kirik keset küla. Juuru kirik ja kogudus. Kuraatorid Kalev Kask ja Rait Talvoja. September – detsember

Vanad jõulupostkaardid. Kuraator Maire Põder. Detsember 2013 – veebruar 2014

Väljaspool muuseumi

Seltsimajast rahvamajani. Juuru seltsimaja 110 ja Juuru rahvamaja 55. Juuru rahvamajas. Kuraatorid 
Kalev Kask ja Rait Talvoja. Oktoober – detsember
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Näitus Mahtra muuseumi rikkalikust vaipade ja tekkide kogust. Kuraator Ivi Laatsit. Mahtra Talurahvamuuseumi 
plakatikogu.
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ÜLEVAADE MAHTRA MUUSEUMI 
AJUTISTEST NÄITUSTEST 2014–2020
Jaanus Plaat

Kuni 2012. aastani korraldati ajutisi näitusi Mahtra muuseumis praeguse püsinäituse suures 3. saalis, 
mis muudeti ajutiste näituste saaliks 1990. aastate lõpus. Lisaks korraldati 1998–2005 ajutisi näitusi 
peahoone 2. korruse saalis, kus 2005. aastast on sisse seatud raamatukogu.

Rait Talvoja hinnangul tehti eriti rohkearvuliselt näitusi alates sajandivahetusest, mil aastas oli vahel üle 
kümne näituse. Enamasti olid need lühikest aega üleval. Selline väga aktiivne näitustetegemise aeg 
kestis 5–6 aastat. Kogeti, et olulisem on kvaliteet kui kvantiteet. Näituste teoreetiline osa muutus sisuka-
maks, kujundused originaalsemaks. Lõpuks jõuti 4–5 näituseni aastas. 

Seda kinnitab ka perioodi 1995–2013 nimekiri, kus näituste arv kasvab järsult alates 1998. aastast (mil 
oluliselt laienes muuseumi ajutiste näituste pind) ja jääb alates 2007. aastast stabiilselt 4–5 vahele.

2012. aastal korraldati Mahtra muuseumis 4 ajutist näitust. Samal aastal valmis uus püsieksposisitsioon, 
mis hõlmas ka senise ajutiste näituste saali, alles jäi vaid pind uue püsiekspositsiooni 1. saalis. 2013. 
aasta jooksul korraldas Mahtra Talurahvamuuseum kokku 5 ajutist näitust, neist 4 oma peahoones. 

Järgnevalt antakse ülevaade näitustest pärast seda kui Mahtra Talurahvamuuseumist sai Sihtasutuse 
Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid peamine struktuuriüksus (vastavad ümberkorraldused viidi läbi 
2013. aasta lõpuks, mil ametisse astus muuseumi uus juhtkond).

Alates 2014. aastast on suurenenud Mahtra muuseumis eksponeeritud ajutiste näituste arv ja hüppeli-
selt on juurde tulnud muuseumi välisnäitusi mujal Eestis, samuti on Sihtasutuse egiidi all uudse nähtuse-
na rohkelt näitusi välismaal: Venemaal (korduvalt Moskvas ja Peterburis, samuti Pihkvas ja Petseris); 
Valgevene, Serbia ja Montenegro eri linnades ning Kreekas. Mahtra muuseumi jõudis sel perioodil ka 
välismaa näitus koos rahvusvahelise konverentsiga.1 

Muuseumi näituste võimalused oma ruumides on jäänud endiselt väikeseks – ajutisteks näitusteks on 
kasutada näitusepind peamaja esimese korruse 1. saalis. Raamatukogu ruum on jäänud kogudele ja 
uurijate tööruumiks.

Seda enam on korraldatud näitusi mujal – Rapla maakonnas Juurus (rahvamajas, koolis, kirikus), Rap-
las (keskraamatukogus ja kirikus), Hageris (kirikus ja palvemajas), Märjamaa valla raamatukogus ja 
Sillaotsa Talumuuseumis, samuti Harju maakonna eri paikades ning ka mujal Eestis, Tallinnast Kolkja 
ja Setomaani.

2019. aastal lisandusid näitusepinnad Juuru vallamajas, kus on 2020. aastaks eksponeeritud 2 ajutist 
näitust ja avatud uus püsiekspositsioon – „Vallaametniku tuba’’.

Kokku on ajavahemikul 2014–2020 Mahtra Talurahvamuuseumi valdustes eksponeeritud 46 ajutist näi-
tust, sh 6 külalisnäitust ja 40 omanäitust, mille teostajate hulgas on olnud palju inimesi väljastpoolt. Li-
saks oma majale on näitusi eksponeeritud 59 kohas, sh välismaal 23 muuseumis või galeriis.

1 Ungari Rahvusmuuseumi näitus „Soli Deo Gloria ehk viis sajandit reformatsiooni Ungaris’’, mis tõlgiti eesti keelde ja jõudis Ungari 
Instituudi, Ungari Välisministeeriumi ning Eesti Piibliseltsi koostöös Eestisse ning ka Mahtra muuseumi 2019. aastal.
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Mahtra muuseumis eksponeeritud külalisnäitused on olnud eesti ja sugulasrahvaste pärandkultuurist, 
etnoloogiast, kristliku kiriku ajaloost ja vaimulikust kirjandusest, samuti ilukirjandusest ning kunstist.

Omanäituste põhirõhk on olnud Juuru, Rapla ja Hageri kihelkonna ajaloo- ja kultuurilool ning muuseumi rik-
kalike kogude tutvustamisel (eriti peavarahoidja Rait Talvoja koostatud näituste läbi). Täpsem temaatika 
põhineb koostajate peamistel uurimisteemadel – Mahtra sõja ja Juuru kihelkonna ajalugu, genealoogia, 
talurahva esemeline kultuur (R. Talvoja); vennastekoguduse liikumise ajalugu Juuru, Rapla ja Hageri ki-
helkondades (Kalev Kask, Jaanus Plaat, R. Talvoja) ning kogu Eestis (J. Plaat); Eesti õigeusu ja vanausu 
ning nende sakraalehitiste ajalugu (J. Plaat); Eesti vallamajade ja Juuru valla ajalugu (Hanno Talving, 
R. Talvoja). Vähem teadusliku ja rohkem emotsionaalse lähenemisega on silma paistnud muuseumi 
pedagoogide näitused lastest ja lastele, samuti põllumajandusest (Maire Põder) ja loodushoiust (Anne 
Daniela Rodgers). Lisaks veel muidugi näitused, mis on seotud Mahtra Talurahvamuuseumi ajalooga – 
kogu muuseumi kollektiivilt.

Osa teemasid on tulnud kordamisele, tehniliselt teostuselt ja ka sisult uuel tasemel. Nii eksponeeriti 
uuesti Juuru kihelkonna ajalugu (R. Talvoja, K. Kask); uues vormis tuli tsaariaegsete nekrutite teema 
ja Juuru mehed esimeses ilmasõjas (R. Talvoja); M. Põder koostas uuel tasemel näituse linast; hoopis 
teisel teaduslikul tasemel saatetekstidega eksponeeri taas Mahtra sõja kujutamist kunstis.

Järgnevalt antakse ülevaade Mahtra muuseumi ajutistest näitustest aastate kaupa, lisades suuremate ja 
töömahukamate näituste puhul ka pikemaid kommentaare.

n 2014
Aasta jooksul korraldas Mahtra Talurahvamuuseum kokku 7 näitust: 6 Mahtra muuseumis (sh 5 uut 
omanäitust) ja ühe Tallinnas ning Peterburis. 

Mahtra Talurahvamuuseumi peahoones

„Vanade postkaartide näitus’’. Kuraator Mahtra Talurahvamuuseumi pedagoog Maire Põder. Jaanuar – 
veebruar

„Kaksteist tooli“. Mahtra muuseumi peavarahoidja Rait Talvoja näitus taludes meisterdatud toolidest, mil-
lel kõigil on oma lugu ja oma nägu. Väljas oli 12 eksponaati 19. sajandi viimasest veerandist kuni 1930. 
aastate lõpuni Mahtra ja Hageri muuseumi kogudest ning erakogudest. Veebruar – juuni

Näituse „Kaksteist tooli’’ plakat. 
Mahtra Talurahvamuuseumi 

plakatikogu.
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„Poissa tarvis polgu peale. Juuru kihelkonna mehed Esimeses maailmasõjas.” Maailmasõja 100. aasta-
päevale pühendatud näitus. Kuraatorid Kalev Kask ja Rait Talvoja. Juuli – september 

„Kolme kihelkonna vennad ja õed: vennastekoguduse usuliikumine Hageri, Juuru ja Rapla kihelkonnas”. 
2014. aasta Mahtra muuseumi töömahukaima teadusnäituse tekstide autorid olid Kalev Kask, Rait 
Talvoja, dr Jaanus Plaat ja dr Anneli Randla Eesti Kunstiakadeemiast. September – detsember.2

„Jõulunäitus kunstnik Inga Sule loomingust ja tema hobidest”. Välja pandi kunstniku maalid, rõivad ja 
sõrmkübarad. Kuraatorid Maire Põder ja Inga Sule. Detsember 2014 – veebruar 2015

Atla-Eeru kõrtsis pandi lisaks püsiekspositsoonile külastajatele välja 2011. aasta Rait Talvoja näituse 
„Eeru kõrts 100” põhjal loodud suvenäitus „Eeru kõrtsi lugu. Kõrtsikultuurist Eestis”.3 Seda näitust 
eksponeeriti suviti külastajatele ka järgnevatel aastatel (2015–2018).

Väljaspool muuseumi

18. detsembril avati Venemaa ühe kuulsama muuseumi tellimisel Riiklikus Peterburi Ajaloo Muuseumis 
näitus „Õigeusu kirikud ja kabelid Eestis” (tekstid eesti, vene ja inglise keeles). Selle väga mahuka plan- 
šetinäituse tekstide koostajad ning näituse kuraatorid olid ajaloolane-etnoloog Jaanus Plaat ja kunsti- 
ajaloolane Leele Välja, fotode autor arhitektuurifotograaf Arne Maasik, kujundaja Marge Pervik-Kaal. 
Enne Peterburi oli see näitus 2014. aasta aprillist kuni detsembrini avatud Tallinna Vene Muuseumis. 
Seda rahvusvaheliseks kujunenud rändnäitust vaatas Tallinna Vene Muuseumis 1603 inimest, Peterburis 
oli näituse avamisel kohal u 70 inimest ning kuni näituse lõpuni 1. veebruaril 2015 oli külastajaid 2980. 
Näitus toimus koostöös Peterburi muuseumi ja Eesti Vabariigi (edaspidi EV) Peterburi Peakonsulaadiga. 

Peterburis Peeter-Pauli kindluses 2014. aastal 
avatud SA Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseu-
mid koostöönäitus Eesti Arhitektuurimuuseumi-
ga „Õigeusu kirikud ja kabelid Eestis”. 
Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu.

2 Näituse tekstide keeletoimetaja oli Hille Saluäär ja kunstnik Martin Siplane Eesti Kunstiakadeemiast. Fotod, esemed ja joonised pärinesid 
erakogudest, Eesti Evangeelse Vennastekoguduse, EELK Juuru ja Rapla koguduse, Eesti Rahva Muuseumi, Mahtra Talurahvamuuseumi ja 
Saku-Tõdva vennastekoguduse kogust; lisaks Peeter Säre ja näituse autorite fotod.
3 Ainsat Eestis säilinud talupojakõrtsi – Atla-Eeru kõrtsi 1811. aastal valminud rehielamus tutvustav näitus, mis käsitleb ka külakõrtside olemust 
ja kõrtsikultuuri ajalugu. Väljapanekut täiendavad kõrtsi ja Eeru talu ajalooga seotud fotod ning reprod 19. sajandi alguse baltisaksa kunstnike 
kõrtsiteemalistest maalidest. Kuraator Rait Talvoja, kunstnik Stella Soomlais, fotod Jaak Kadarik.

Näitus „Õigeusu kirikud ja kabelid Eestis” 
Tallinna Vene Muuseumis. 
Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu. 
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n 2015
Aasta jooksul korraldas Mahtra Talurahvamuuseum kokku 8 erinevat näitust: 5 Mahtra muuseumi 
peahoones, 1 Atla-Eeru kõrtsis ja 2 Sihtasutuse Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid rändnäitust 10 
erinevas kohas Eestis, Venemaal ja Valgevenes. 

Mahtra Talurahvamuuseumi peahoones

“Vildest naljaga pooleks”. Eduard Vilde Muuseumi näitus Eesti naljakirjandusest Vildest Kivirähkini, 
pühendatud Vilde 150. sünniaastapäevale. Sellel näitusel viidi läbi muuseumiprogrammid (kooli)lastele 
Vilde loomingu teemal. Erinevad programmid on kaasnenud muuseumi pedagoogide eestvedamisel ka 
mitmetel teistel näitustel. Kuraator Kairi Tilga. Veebruar – aprill

„Ants Kruusimägi pärand’’. Mahtra muuseumi rajajale Ants Kruusimägile ning Mahtra Talurahvamuuseu-
mi 45. aastapäevale pühendatud näitus muuseumi kogude põhjal. Kuraator Rait Talvoja. Aprill – august

Mahtra muuseumi ühele rajajale 
Ants Kruusimägile pühendatud näituse plakat. 

Foto Jaak Kadarik, kujundaja Martin Pedanik, 2015. 
Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu.

„Hetked tööpostil”. Näitus nõu- 
kogudeaegsetest ametitest Rapla-
maal (tollases Rapla rajoonis) 
nii linnas kui maal, nõukogude-
aegne fotomaterjal võrdluses tä-
napäevase materjaliga. Kuraator 
Maire Põder, fotod Jaak Kadarik, 
Siim Solman ja Mahtra Talurah-
vamuuseumi fotokogu, fototööt-
lus Jaak Kadarik. August – no-
vember

Maire Põderi koostatud näituse „Hetked tööpostil” plakat. 
Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu.
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Jane Kalajärve näituse „Pärand elab” plakat. Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu.

„Pärand elab!”. Rändnäituse kuraator SA Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid juhatuse liige Jane 
Kalajärv, korraldajad Rahvakultuuri Keskus ja Jaanus Plaat. Detsember 2015 – jaanuar 2016

Väljaspool muuseumi

Populaarseks ja rohkelt tellitud rändnäituseks sel ja järgnevatel aastatel kujunes 2014. aastal Mahtra 
muuseumis loodud teadus- ja fotonäitus „Kolme kihelkonna vennad ja õed: vennastekoguduse usulii-
kumine Hageri, Juuru ja Rapla kihelkonnas”. Suhteliselt palju külastajaid toonud näitust eksponeeriti 
Keilas Harju Maakonnaraamatukogus 2. jaanuar – 13. veebruar (näitus sai selleks puhuks juurde ka 
uue osa – Keila kihelkonna vennasteliikumine), Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Rapla kirikus 
2. juuni – 31. august, EELK Juuru kirikus 6. – 16. september, Hageri vennastekoguduse palvemajas 19. 
september ja EELK Hageri kirikus 25. september 2015 – 31. jaanuar 2016. Kokku oli sel rändnäitusel 
2015. aastal 4810 külastajat raamatukogu ja kirikukoguduste hinnangulistel andmetel.

SA välisnäitus „Õigeusu kirikud ja kabelid Eestis’’ liikus 2015. aastal Petseri rajooni juhtkonna ja EV Peter-
buri Peakonsulaadi koostöös Riiklikust Peterburi Ajaloo Muuseumist Petseri kultuurimajja (eksponeeriti 
20. veebruar – 20. märts). Seejärel panid kuraatorid Leele Välja ja Jaanus Plaat näituse üles Pihkva 
Kremlisse (Pihkva oblasti ajaloo- ja kunstimuuseumi ja EV Pihkva Konsulaadi koostöös), eksponeeriti 9. 
aprill – 7. juuli, külastajaid 2560. Näitusega kaasnesid meediakajastused Pihkva ja Petseri ajalehtedes 
ning J. Plaadi slaidiettekanded.4 

4 Näitusest ilmusid artiklid Petseri rajoonilehes: Православные святыни Эстонии. – Печорская Правда ja Pihkva lehes: http://www.
province-pskov.ru/province/2015/278/3769, samuti intervjuu näituse kuraatoriga (Виктория Павлова. Яанус Плаат: «С восприятием 
православия в Эстонии проблем нет». – Псковская Провинция. №30, vt http://province-pskov.ru/province/2015/294/4019. Petseri näituse 
avamisel oli u 40 inimest ja teiste seas kõneles Petseri eesti õigeusu koguduse (seni) viimane setost preester Jevgeni Pelešev. Kuu aja jooksul 
külastas Petseris näitust u 700 inimest.
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Seejärel liikus õigeusu näitus EV Valgevene Saatkonna organiseerimisel Valgevenesse ja kujunes seal-
gi külastajaterohkeks. Valgevenes eksponeeriti näitust Minskis Valgevene Ajaloo- ja Loodusteaduste 
Rahvusmuuseumis 3. november – 15. november 5 ja Molodetšno linna kultuuripalees 20. november – 
27. november.6

2015. aastal oli rohkelt välisnäitusi ja nende külastajaid. Kokku oli muuseumi Venemaa ja Valgevene 
välisnäitustel 2015. aastal teadaolevalt 7530 külastajat ning koos Eestis toimunud välisnäitustega teada-   
olevalt kokku 12340 külastajat (vastuvõtvate organisatsioonide ja Eesti välisesinduste hinnangulistel 
andmetel).

5 Kuna avamisel osalesid ka Valgevene õigeusu kiriku juht, Kogu Valgevene Patriarhlik Eksarh, Minski ja Zaslavski metropoliit Pavel ja kohali-
ku diplomaatilise korpuse esindajad, siis kajastati näitust Valgevene meedias väga palju. Ettekujutuse sealsest näitusest saab internetis tänini 
kättesaadavas fotogaleriis: http://krynica.info/2015/11/04/belorusam-predlagayut-oznakomitsya-s-pravoslavnymi-khramami-ehstonii-fotorepor-
tazh/. 
6 Need näitused toimusid muuseumi sihtasutuse, EV Valgevene Saatkonna, Valgevene muuseumi, Valgevene õigeusu kiriku ja Molodetšno 
linnavõimude koostöös. Kõigi alates aastast 2014 toimunud muuseumi välismaa rändnäitused on toimunud koostöös EV Välisministeeriumi 
ja välisesindustega. Finantseerijad ja toetajad on olnud EV Välisministeerium, EV Haridus- ja teadusministeerium, vastuvõtvad muuseumid jt 
organisatsioonid (näituste korraldajad-kuraatorid on olnud Jaanus Plaat ja Leele Välja).

Rapla luterlikus kirikus toimunud vennastekoguduse näituse plakat. 
Plakati kujundaja Kalev Kask.
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n 2016
Aasta jooksul korraldas Mahtra Talurahvamuuseum 11 näitust: 7 Mahtra Talurahvamuuseumis ja 4 
rändnäitust 9 erinevas kohas Eestis ja Venemaal.

Mahtra Talurahvamuuseumi peahoones

„Haruldasi 5.–13. sajandi muinasleide Maidla kalmetest“. Koostaja Mati Mandel, kunstnik Aime Andres-
son (mõlemad Eesti Ajaloomuuseumist). See paljuski arheoloogi ja ajaloolase dr Mati Mandeli elutöö 
tulemusi esitav haruldaste leidude ja huvitava slaidiprogrammiga näitus avati koostöös Eesti Ajaloomuu-
seumiga esmakordselt just Mahtra muuseumis. Veebruar – mai

 

. 

 

Näitus „Haruldasi 5.–13. sajandi muinasleide Maidla kalmetest’’. Arheoloogianäituse koostaja on aastatel 1983–1990 ja 2011–2015 
Maidlas (Märjamaa vallas tänase Raplamaa territooriumil) arheoloogilisi kaevamisi juhtinud ajaloolane ja arheoloog Mati Mandel. 
Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu.
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Eino Jõesare fotonäitus veekogudest. M. Põderi vahendusel avati näitus Mahtra Talurahvamuuseumis 
Muuseumiööl 14. mail. 

„Emakeelne Pühakiri’’. Näitus kajastab Pühakirja eestikeelseks saamise lugu. Koostajad Jaan Bärenson 
ja Mart Rannut, kujundaja Mikk Leedjärv, korraldajad Eesti Piibliselts ning Jaanus Plaat. Juuni – sep-
tember

„Teekarbist teeviidani“. Näitus väiksematest plekknõudest ja siltidest Mahtra muuseumi kogudest ja era-
kogudest. Kuraator Rait Talvoja. Detsember 2016 – jaanuar 2017

Maidla kalmete näitusega kaasnenud slaidiprogrammis esitleti ka huvitavamaid leide ja arheloogilistel kaevamistel toimunut. Fotodel 
avatud kivikalme Maidlas ja rohkete panustega naisematus 13. sajandi algusest. Fotod Mati Mandel, 1989 ja 1990.

„Lina lugu”. Näitus lina kavatami-    
sest ja kasutamisest. Kuraator 
Maire Põder. Näitusega kaasnes 
vastav programm. September – 
november

Maire Põderi koostatud näitus „Lina lugu’’. 
Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu
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Väljaspool muuseumi

Rändnäitus „Kolme kihelkonna vennad ja õed: vennastekoguduse usuliikumine Hageri, Juuru ja Rapla 
kihelkonnas’’ liikus 2016. aastal Hageri kirikust Tallinnasse Eesti Evangeelse Vennastekoguduse palvemajja 
(avatud 18. märts – 31. mai) ja sealt Juuru kirikusse (3. juuni – 3. september). 11. septembril avati näitus 
Nabala Vennastekoguduse palvemajas (Nabala küla, Kiili vald, Harjumaa), kuhu see jäi ka 2017. aastaks. 

Näitust “Hetked tööpostil” eksponeeriti 12. mai – 26. juuli Märjamaa Valla Raamatukogus.

Rändnäitust „Õigeusu kirikud ja kabelid Eestis’’ eksponeeriti 2016. aastal Moskvas Tušino galeriis 
(29. jaanuar – 14. veebruar), Moskva Eesti Vabariigi Suursaatkonnas (22. veebruar – 9. mai) ja N. A. 
Nekrassovi nimelises Teaduslikus Keskraamatukogus (12. mai – 12. september).  

Uue SA Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid rändnäitusena valmis Jaanus Plaadi koostatud näitus „Vene 
vanausulised Eestis. Русские старообрядцы Эстонии. Russian Old Believers in Estonia”. Tegu on teadus- 
ja fotonäitusega alates 17. sajandist Eestisse jõudnud vene vanausuliste kultuurist, ajaloost ja usuelust. Teks-
tide autor ja kuraator J. Plaat, fotod Arne Maasik jt, kunstnik Martin Siplane.7 Esmakordselt eksponeeriti 
näitust 7. august 2016 – 7. jaanuar 2017 Eesti Vabaõhumuuseumis, peipsivene vanausuliste majas.

n 2017
Aasta jooksul korraldas muuseum kokku 12 näitust: 8 Mahtra muuseumis ja 4 SA rändnäitust 13 erine-
vas kohas: Eestis (2 kohas), Venemaal (5 kohas Moskvas ja Peterburis), Valgevenes (1 Minskis), Ser-
bias (2 kohas) ja Montenegros (2 kohas). Välismaa näituste arvult oli see väga viljakas aasta, sest ringi 
liikus kaks rahvusvahelist näitust mitmete Eesti ja Venemaa rahastajate ja toetajate toel.8

Mahtra Talurahvamuuseumi peahoones

„Kooli Lugemise Raamat ehk jakobson”. Näitus koostati  
seoses 150 aasta möödumisega C. R. Jakobsoni „Koo-
li Lugemise Raamatu’’ ja „Uue Aabitsaraamatu’’ esmail-
mumisest (1867). Kuraator Maire Põder. Veebruar–märts

Maire Põderi koostatud näitus Mahtra muuseumi 
kogudes ja erakogudes leiduvatest vanadest 
kooliõpikutest, lasteraamatutest ja aabitsatest. 
Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu. 

7 Eesti-, vene- ja ingliskeelsete näitusetekstide keeletoimetaja on Hille Saluäär, tõlkijad Oksana Palikova, Irina Külmoja, Tiina Randus, Laura 
Erik ja Richard David Adang. Näituse valmimist toetas Kultuurkapital.
8 2017. aastal eeskätt EV Välisministeeriumi, EV Moskva ja Minski Suursaatkonna, Peterburi Peakonsulaadi ning Kultuuriministeeriumi 
programmi „Eesti kultuur maailmas“, EV 100 ja Euroopa Liidu eesistumise rahvusvahelise programmi, vastuvõtvate muuseumide-galeriide ja 
saatkondade toetusel ning organiseerimisel. 48 49
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Pühakiri – käsikirjast emakeelse Piiblini. Reformatsioon 
500’’. Näituse koostaja Jaan Bärenson, korraldajad Eesti 
Piibliselts ning J. Plaat. Aprill – juuni

„Kui Nuustakul käidud… Turismikajastused Mahtra muu-
seumi kogudes.” Omanäitus erinevatest reisikajastustest 
Mahtra muuseumi kogudest ja erakogudest. Kuraator 
Rait Talvoja. Juuni – august

„Pärandkultuur maastikus”. Näitus erinevatest pärandkul-
tuuri näidetest Eestis. Kuraator Jürgen Kusmin. Septem-
ber – november

„Mahtra tegijad’’. Mahtra Talurahvamuuseumi direktorite 
Elmot Abeli 85. sünniaastapäevale ja Tiia-Helle Schmitte 
70. sünnipäevale ning muuseumi kauaaegse teaduri Arvi 
Paidla 80. sünniaastapäevale ja mitmete Mahtra muu-
seumi suurkogujate ja sõprade juubelitele pühendatud 
omanäitus. Näituse koostajad Maire Põder, Rait Talvoja 
ja Jaanus Plaat, tekstide toimetaja Aili Normak. Novem-
ber 2017 – aprill 2018.

Mahtra muuseumi jaoks aasta tähtsaimal ja töömahu-
kaimal näitusel tutvustati teenekate muuseumitöötajate 
ja muuseumi kaastööliste olulist panust Mahtra muuse-
umi arengusse, koduloo uurimisse, vanavarakogumisse 
ja kohalikku kultuuriellu. Lisaks fotomaterjalile Mahtra 
muuseumi kogust ja erakogudest oli näitusel väljas valik 
„Mahtra tegijate’’ teostest ja nendega seotud esemetest.9 

„Uuriv eluviis. Arvi Paidla”. Koos näitusega „Mahtra te-
gijad’’ taasavati Mahtra muuseumi 2. korrusel teene-
ka Raplamaa kodu-uurija ja viljaka kirjamehe juubelile 
pühendatud fotonäitus 2007. aastast, koostajad Tiia-Helle 
Schmitte ja perekond Paidla. Näitus oli üleval ka järgmi-
sel aastal.

Koostöös Eesti Piibliseltsiga on Mahtra muuseumis 
avatud mitmeid Eesti pühakirja ajaloo teemalisi 

näitusi, mille koostaja on ajaloolane Jaan Bärenson. 
Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu.

9 2017. aastal pidas Mahtra muuseum näitusega „Mahtra tegijad“ meeles mitme Mahtra muuseumi suurannetaja juubeli- või surma-aastapäe-
va, nende seas olid Arvi Paidla, Mart Tapupere, Eino Salmiste, Leo Rehemaa, Tiit Petersoo, Illar Eesik ja Rein Berlokko.

Muuseumi kollektiivi ühistööna valminud näitus „Mahtra 
tegijad”. Plakati autor Jaak Kadarik. 
Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu.
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Väljaspool muuseumi

Eestis korraldati koostöös Rahvakultuuri Keskusega teadus- ja fotonäitus „Setomaa kirikud ja tsässonad 
17.–21. sajandil” Tallinnas Rahvakultuuri Keskuses, jaanuar – veebruar. Näitus Setomaa ajaloost ja 
usuelust, setode õigeusu kabelitest (tsässon) ja kirikutest 21. sajandi alguses Eestis. Tekstide autor ja 
kuraator Jaanus Plaat, fotod Arne Maasik, kujundaja Martin Siplane.

SA Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid näitus „Vene vanausulised Eestis.” liikus 2017. aasta jaanu- 
aris Eesti Vabaõhumuuseumist Moskvasse, sealt Peterburi ja edasi Minskisse. Eksponeerimiskohad 
olid Moskvas N. A. Nekrassovi nimeline Teaduslik Keskraamatukogu 17. jaanuar – 12. veebruar, A. 
Solženitsõni nimeline välismaa venelaskonna maja 10. mai – 7. juuni ja Tušino galerii 9. – 25. juuni; 
Peterburis Eesti Vabariigi Peakonsulaadis 5. – 30. september, Jaani kirik-kontserdisaalis 30. september 
– 15. oktoober ja Minskis Valgevene Kultuuriülikooli galeriis 8. – 21. detsember 2017.

Näitus „Õigeusu kirikud ja kabelid Eestis” sai 2017. aastaks uue kujunduse ja trükiti uuesti välja kaas-
aegsemal ning kergemini transporditaval materjalil EV Välisministeeriumi kulul. Lisandus ka uusi tekste 
(kõik tekstid on eesti, vene ja inglise keeles).  

Uuenenud näitust eksponeeriti 2017. aastal Serbias Belgradis Serbia Õigeusu Kiriku Muuseumis 27. aprill 
– 19. mai ja Valjevo Rahvusmuuseumis juuni – juuli; seejärel Montenegros Podgorica Kultuurikeskuses 
september – november ja Niksici Muuseumis november – detsember.10

10 Välisnäituste peakorraldajad oli kuraatorid Jaanus Plaat ja Leele Välja ning Dimitri Mironov (Moskva saatkond), Sven Suursaar (Minski 
saatkond), Maarika Saarna-Siimann (Peterburi peakonsulaat), Daniel Schaer (EV Serbia ja Montenegro suursaadik), Kaire Jürgenson ja Jane 
Sõnajalg (EV Välisministeerium). Nende välisnäituste tutvustus erinevate eksponeerimiskohtade kaupa eesti, vene ja inglise keeles (autoriks 
J. Plaat) oli üleval ka EV100 rahvusvahelise programmi kodulehel. – www.ev100.ee. Näitusi on laialdaselt kajastatud Venemaa, Valgevene, 
Serbia ja Montenegro meedias.

Vanausuliste näitus Valgevenes Minskis Valgevene 
Kultuuriülikooli galeriis 2017. aastal. Plakati foto autor 
Arne Maasik, kujundaja Martin Siplane. 
Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu.
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n 2018 
Mahtra sõja 160. juubeliaastal korraldas Mahtra muuseum 11 näitust 13 kohas: 7 Mahtra Talurahvamuu-
seumis, 1 Juuru rahvamajas, 2 Sillaotsa Talumuuseumis, 1 Hageri vennastekoguduse palvemajas ja 1 
Kolkja Vanausuliste Muuseumis ja 1 Ateenas Bütsantsi ja Kristluse Muuseumis. 

Paljud näitused olid seotud Mahtra sõja aastapäeva tähistamisega, mille raames korraldati aastaringselt 
mitmeid üritusi. Lisaks muuseumi peahoone näitustele avati Mahtra sõja aastapäeval Juuru rahvamajas 
näitus Mahtra sõjast ja selle aastapäevade tähistamisest läbi aastakümnete.11

Mahtra Talurahvamuuseumi peahoones

„Juuru kihelkond sõnas ja pildis”. Juuru kihelkonna ajalugu tutvustav näitus arhiividokumentidest, ajaloo- 
listest kaartidest, raamatutest ja planšettidest. Koostaja Kalev Kask. Aprill – mai

„Mahtra sõda kunstis“. Avati Mahtra sõja aastapäeval 6. juunil. Näitusel oli väljas valik Evald Okase, Olev 
Soansi jt maalidest ja graafikast Mahtra sõja ainetel. Näituse kuraatorid Rait Talvoja, Jaanus Plaat, teks-
tide autorid dr Linda Kaljundi (Tallinna Ülikool) ja dr Tiina-Mall Kreem (Eesti Kunstimuuseum), kujundaja 
Martin Siplane (Eesti Kunstiakadeemia). Juuni – oktoober

Juuru kihelkonna näituse koostas Kalev Kask. 
Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu.

11 Ivi Laatsiti koostatud Mahtra Talurahvamuuseumi näitus „Tähendused ja traditsioonid. Mahtra sõda 150“ aastast 2008 eksponeeriti uuesti 
10 aastat hiljem juunist detsembrini. Tegu on hästi teostatud näitusega Mahtra sõja aastapäevade tähistamisest alates 1933. aastast kuni 21. 
sajandi alguseni, Mahtra sõjast ning Mahtra Talurahvamuuseumi ajaloost. 

Näitus Mahtra sõjast kunstis 2018. aastal: valik maalidest ja 
graafikast Mahtra muuseumi kogudest koos Eesti juhtivate 
kunstiajaloolaste Linda Kaljundi ja Tiina-Mall Kreemi teksti- 
dega. Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu.
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„Hõimurahvaste aeg”. Näituse 
koostaja Jaan Bärenson, korral-
dajad Eesti Piibliselts ja Jaanus 
Plaat. Oktoober – november

„Eestimaa mustrid”. Eesti Vaba- 
riigi 100. sünnipäevale pühenda-
tud näitus peegeldab Eestimaa 
aastaaegade erinevaid mustreid, 
Lasteaia Sinilill Juuru rühmade 
laste ja töötajate silmade läbi. Fo-
tod valmisid 2017–2018. Kuraato-
rid Liie Aav-Lääne ja Maire Põder. 
Kena lastenäitust sai vaadata no-
vembrist 2018 kuni märtsini 2019.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale 
pühendatud fotonäitus 
„Eestimaa mustrid’’. 
Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu.

Väljaspool muuseumi

Rändnäitust „Kolme kihelkonna vennad ja õed’’ eksponeeriti Sillaotsa Talumuuseumis (jaanuar – mai) 
ja Hageri vennastekoguduse palvemajas (juuni – detsember) ning rändnäitust „Vene vanausulised 
Eestis” Vanausuliste Muuseumis Kolkjas. Aprill – august

SA Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid rändnäitus „Õigeusu kirikud ja kabelid Eestis”, Kreekas 
Ateenas, Bütsantsi ja Kristluse Muuseumis oli avatud maist juunini. Näituse avas EV president Kersti 
Kaljulaid.
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n 2019
Aasta jooksul korraldas Mahtra muuseum kokku 9 erinevat näitust 11 kohas: 5 Mahtra Talurahvamuu-
seumi peahoones, 1 SA kasutataval rendipinnal Juuru ajaloolises vallamajas ja 2 Juuru rahvamajas; 
lisaks avati SA näitus Irboskas, Petseris ja Pihkvas. Aasta jooksul koostati kokku 4 uut omanäitust, neist 
2 rändnäituseks. 

Mahtra Talurahvamuuseumi peahoones

„Soli Deo Gloria ehk viis sajandit reformatsiooni Ungaris”. Un-
gari Instituudi ja Ungari Väliskaubanduse ning Välisministee-
riumi ja Eesti Piibliseltsi koostöös valminud näitus kajastab 
Ungari ja laiemalt Kesk-Euroopa ajalugu reformatsioonile eel-
nenud sündmustest tänapäevani. Näitus tõlgiti eesti keelde 
2018. aastal seoses Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaga. Märts 
– juuni

„Raplamaa sõnas ja pildis’’. Armar Paidla koostatud näitusel 
oli Raplamaad ja siinseid inimesi kajastavaid trükiseid ligi 
250. Raamatud olid liigitatud temaatika järgi, kuid paljud neist 
puudutavad paiku või inimesi laiemalt ja mitmest valdkonnast. 
Juuni – oktoober

„Elusa metsa ilu’’ Mahtra Talurahvamuuseumi viimaste aas-
tate üks omapärasemaid ja põnevamaid näitusi tutvustas 
planšettide, fotode ja herbaariumi abil eesti metsa lugu mine-
vikus ja tänapäeval. Koostaja ja kunstnik Anne Daniela Rod-
gers, digikujundaja Maili Lepp, keeletoimetaja Aili Normak. 
Detsember 2019 – juuni 2020

Ungari Instituudi näitus „Soli Deo Gloria 
ehk viis sajandit reformatsiooni Ungaris’’ 

Mahtra muuseumis.
Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu.

Mahtra muuseumi näitus „Elusa metsa ilu’’ 2019. aastal. 
Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu.
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Juuru vallamajas

Mahtra muuseum võttis 2019. aastal osaliselt näitusepin-
dadena kasutusele Rapla valla poolt muuseumile rendile 
antud ruumid Juuru vallamajas. 18. maist kuni 27. juunini 
oli mööblihoidlas avatud näitus „Öös on mustreid’’. Muu-
seumiööks avatud Mahtra Talurahvamuuseumi vaipade 
näituse juures sai Liivi Kebja juhendamisel ka kangas-
telgedel kudumist katsetada. Kuraatorid Anne Daniela 
Rodgers ja Rait Talvoja.

Mahtra muuseumi vaipade näitus „Öös on mustreid’’ Juuru vallamajas 
2019. Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu.

Väljaspool muuseumi

„Ehedaid hetki ajaleht „Ühistöö” fotoarhiivist” korraldati Juuru rahvamajas. Anne Daniela Rodgersi 
koostatud näitus Mahtra muuseumi kogus olevatest Rapla rajoonilehe „Ühistöö” fotodest (nõukogude 
perioodist ja iseseisvuse taastamise ajast). November – detsember 

SA rändnäitust „Vene vanausulised Eestis.” sai EV Pihkva konsulaadi korraldamisel näha Irboska Riiklikus 
Muuseumis (märts), Petseri Muuseumis (aprill – juuli), Pihkva Ajaloo- ja Kodulooraamatukogus (juuli – sep-
tember). 

Muuseumi elule 2019–2020 jätsid tugeva jälje üksteisele järgnenud viirusepuhangud ja riigi kehtestatud 
piirangud, mis hõlmasid ka muuseume. Kui muuseumid pidi Eestis ajutiselt külastajatele sulgema, siis 
Mahtra muuseumis viidi sel ajal läbi väiksemaid muudatusi püsiekspositsioonis, muutes ja täiendades 
3. saali väljapanekut. Eelnevatel aastatel on püsiekspositsiooni museaale ümber korraldatud (sh Ka-
nutis restaureeritud esemete paigutamine) ja parandatud-täiendatud valgustussüsteemi. SA ja Leader 
programmi digiteerimisprojekti raames pildistas fotograaf Jaak Kadarik 2016–2017 mitmes rakursis ena-
miku püsinäitusel välja pandud esemetest, samuti nende detaile ning need fotod on kättesaadavad 
MuISi vahendusel.
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Mahtra Talurahvamuuseumi 50. juubeliks avatud näituste plakat. Kujundas Anne Daniela Rodgers, 2020. 
Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu.
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n 2020
Mahtra Talurahvamuuseumi avamise 50. juubeliaasta jooksul korraldas muuseum kokku 8 erinevat näi-
tust 4 kohas: 4 muuseumi peahoones, 2 Juuru vallamajas, 1 Rapla Keskraamatukogus ja Kolkja Vana- 
usuliste Muuseumis. Koostati 5 uut omanäitust.

6. juulil tähistati SA hoonetes Juurus Mahtra muuseumi 50. aastapäeva uute näituste avamisega, sh 
juubelinäitus „Mahtra Talurahvamuuseum 50” ja „Vallaametniku tuba” Juuru vallamajas.12 

Muuseumi peahoones 

„Mahtra Talurahvamuuseum 50”. Juubelinäituse koostaja ja kujundaja oli Anne Daniela Rodgers, keele-
toimetaja A. Normak, digikujundus Maili Lepp. Juuli – detsember

„Mina ja Maailm kümne aasta pärast’’. Raplamaa koolilaste mõtete ja piltide väljapanek. Laste kirjutiste 
ja joonistuste koguja ning näituse kujundaja oli Anne Daniela Rodgers).13 4 Juuli – detsember

Väljapanek Mahtra Talurahvamuuseumi näituste plakatitest. Mõlemad jäid avatuks aasta lõpuni. Juuli – 
detsember

Juuru vallamajas 

Muuseumi kasutada olevates ruumides avati juubelipäevil koos uute avatud hoidlatega  püsiekspositsioon 
„Vallaametniku tuba”. Tekstide autorid Hanno Talving (Eesti Vabaõhumuuseum) ja Rait Talvoja, kuraa-
torid Jaanus Plaat ja R. Talvoja, kujundaja Maili Lepp, keeletoimetaja Aili Normak. 

Muuseumiööl avati vallamajas näitus „Ajanäitajaid Mahtra muuseumi kogudest”. Kuraatorid A. D. Rod-
gers ja R. Talvoja. August – oktoober

Väljaspool muuseumi

Mahtra Talurahvamuuseumi raamatunäitus „Raplamaa sõnas ja pildis” avati Rapla Keskraamatukogus. 
Juuni – juuli

Aastaid rännanud näitus „Vene vanausulised Eestis’’ jõudis lõpuks oma planeeritud koju Kolkja Vana- 
usuliste Muuseumis. Pärast kapitaalremonti 2019.–2020. aastal avati see näitus 25. juulil (külastajaid 
seejärel hinnanguliselt u 1000) ning ootab Kolkja muuseumi püsinäitusena külastajaid tänaseni. 

Mahtra muuseum ootab endiselt oma külastajaid muuseumi näitusepindadel peahoones, Atla-Eeru kõrt-
sis ja Juuru vallamajas.

Suur tänu kõigile, kes meie näitustel käivad ja kes meid eripalgeliste näituste tegemisel abistanud on.

12 Juubelinäitusi toetas Eesti Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp, kes on ülevaates käsitletud perioodil igal aastal toetanud 1–2 muuseumi 
näituse tegemist. 
13 Näituse koostaja A. D. Rodgers kirjutas lastenäitusest 2020. aastal järgnevalt: „Mahtra muuseumi peahoonesse sisenedes tervitab külasta-
jaid väike, aga armas lastejoonistuste galerii – Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi, Kehtna Põhikooli, Raikküla Kooli ja Juuru Eduard Vilde Kooli 
õpilaste mõtisklused teemal „Mina ja minu maailm kümne aasta pärast’’. Mõte taolise väikese näituse korraldamiseks võrsus muuseumi 50. 
juubeli eelsel ideedejahil arhiivis tuhnides – kultuurikihist ilmusid välja muuseumi pikaajalise pedagoogi Maire Põderi korraldatud konkursile 
saadetud laste joonistused ja kirjutised teemal „Mina ja minu Eesti 10 aasta pärast’’’’.

56 57

Ülevaade Mahtra muuseumi ajutistest näitustest 2014–2020



Lastenäitus „Mina ja Maailm kümne aasta pärast’’ plakat. Kujundas Anne Daniela Rodgers, 2020. 
Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu.
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MAHTRA MUUSEUMI EKSPOSITSIOON 
2020. AASTAL

Põhiautor Anne-Daniela Rodgers
Kaasautorid Haldi Ellam, Jaanus Plaat, Rait Talvoja

Järgnev on ülevaade sellest, mida külastaja aastal 2020 Sihtasutuse Juuru ja Hageri Kihelkonna Muu-
seumid valdustes vaadata-külastada sai. Eeskätt on vaatluse all Mahtra Talurahvamuuseumi peahoone 
püsiekspositsioon, Juuru vallamaja ekspositsioon ja avatud hoidlad, Atla-Eeru kõrts ning Mahtra sõjaväli.

Püsiekspositsioon

2012. aastal tehti Mahtra muuseumi tolleaegse direktori Riina Annuse initsiatiivil muuseumi peahoones 
kapitaalremont nii esimesel kui ka teisel korrusel.1 Remondi käigus värskendati kogu ekspositsioon, mis 
asub muuseumi peamaja esimese korruse kolmes saalis. Ajutiste näituste asupaik toodi kolmandast 
saalist esimesse. 

Mahtra muuseumi peahoone. Foto Anne Daniela Rodgers, 2020.

1 Teisel korrusel, mis tänasel päeval on eraldatud vaid personalile, uurijatele ja teistele huvi ülesnäitavatele külastajatele, tehti põhjalik 
värskendus. Köögis kaasajastati sisustust ja ehitati katuseaken. Katusealuste panipaikade avamisega avardati ruume pedagoogi kabinetis 
ja köögis. Ehitati kapp kunstikogule, teisele korrusele muretseti sahtlitega kapid museaalide hoidmiseks ning püsinäituse kolmandasse saali 
kapid tekkide ja vaipade eksponeerimiseks ja hoidmiseks.

Mahtra muuseumi ekspositsioon 2020. aastal
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1999. aastal valminud püsiekspositsiooni esimene saal. Foto Jaak Kadarik, 2005.

Tänu uuele valgustussüsteemile ja seinte heledaks värvimisele sai ekspositsioon valgust juurde. Suures 
osas on praegune püsiekspositsioon sama, 2020. aastal kohendati mõned detailid, toodi juurde ekspo-
naate ning muudeti kolmanda saali vitriini kujundust.

2012. aastal uuendatud püsiekspositsiooni esimene saal. Foto Haldi Ellam, 2021.
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Esimene saal

Püsiekspositsiooni sisenedes võtab külastajaid vastu muuseumipood ja Mahtra sõja temaatiline väljapanek. 

Tutvustatakse ja illustreeritakse Eesti talurahva elu 19. sajandi keskel, mil tekkis rahvuslik eneseteadvus ja 
arusaam õigusest olla koheldud inimväärsel moel. Ebainimlikud tingimused, mida baltisaksa aadli poolt ta-
lurahva suhtes rakendati, viisid 1858. aastal suure mässuni. Muuseumist 5 km kaugusel paiknevas Mahtra 
mõisas toimunud Mahtra sõjana tuntud vastuhakule keskendubki esimese saali ekspositsioon. 

Näitusel saab näha Juuru mõisavallale kuulunud 
ja palju segadust tekitanud Eestimaa Talorah-
wa Seaduse raamatut (välja antud 1858). See, 
nüüdseks restaureeritud eksponaat annetati 
Juuru kooli muuseuminurgale 1948. aastal.

Evald Okas. Mahtra sõda. 1958. Õli, 81 x 100 cm. Mahtra Talurah-
vamuuseumi kogu (edaspidi MT), MT 507 K 3.
Pildistanud Jaak Kadarik, 2018.

Mahtra sõja sütitanud Eestimaa Talorahwa Seadus 1858. 
aastast. Foto Haldi Ellam, 2021.

Muuseumipood ekspositsiooni esimeses saalis. Foto Haldi Ellam, 2021.
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Puust käsikivi. 
Foto Anne Daniela Rodgers, 

2020.

Mahtra sõjast osavõtjad 
Tõnu Lang ja Päärn Ellmann. 
Foto Heinrich Tiidermann, 
1898. ERM Fk 147:38.

2 Vähemalt kuue karistatud Mahtra sõdalase pered läksid vabatahtlikult Siberisse.

Üks eriline eksponaat on esimeses ruumis veel – puust käsikivi, mis jahvatas vilja kaugel Siberis ühes 
Mahtra sõjas osalemise eest asumisele saadetud Mahtra sõdalase peres.2 Läbi vitriiniklaasi näeb hea 
tahtmise korral raudnaastudega käsikivi konstruktsiooni. Lisaks võib mõtiskleda, milline võis olla asumisele 
saadetute esimene šokk kaugel külmal maal ning nende tegutsemistarm ja lahenduste otsimise võime-
kus ellujäämise nimel.

Lisaks piltides ja tekstides 
lahtiseletatud sõjakäigule 
ning eel- ja järelsündmus-
te kirjeldamisele, saab 
saali eesmises osas näha 
ainsat eset, mis on Mahtra 
sõjas otseselt osalenud 
– kahekümnele mehele 
mõeldud käerauad, mis 
korda kaitsma tulnud ve-
ne tsaaririigi soldatite 
käest kähmluse ajal kisti 
ja Mahtra mõisa tiiki visati. 

Saali tagumise osa sei-
nal on suurendus fotograaf 
Heinrich Tiidermanni poolt 
1898. aastal tehtud päe-
vapildist kahest Mahtra 
sõjas osalenud mehest – 
Tõnu Langist ja Päärn Ell-
mannist.

Mahtra mõisa tiikide tühjendamisel põllule veetud muda seest leitud käerauad. 
Foto Anne Daniela Rodgers, 2020.
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Mahtra muuseumi pedagoog Anne Daniela Rodgers tutvustamas muuseumi aastapäevaks koostatud näitust „Mahtra muuseum 50“. 
Puupakku ehk museaali nr 1 ning teisi eksponaate tutvustavad näitusel ajalehes Nädaline ilmunud artiklid. 
Foto Aare Hindremäe, 2020.

Esimese saali ajutiste näituste pinnal on väljapanek vahetunud mõnel korral aastas. Teemadevalik on 
olnud lai: pühakirjast aabitsateni, rändurimeenetest muinasleidudeni, kohalikest tegijatest kaugete sugu-
lasrahvasteni. Viimase aastakümne muuseumi omanäitustest vt lähemalt J. Plaadi artiklit Mahtra muu-
seumi näitustest käesolevas kogumikus, varasematest R. Talvoja ja Liivi Kebja ülevaatest.

Muuseumi 50 aasta juubeliks valmis näitus „Mahtra Talurahvamuuseum 50” (koostaja Anne Daniela 
Rodgers), mille põhirõhk on maakonnalehe Raplamaa Sõnumid eelkäijas Nädaline ilmunud artiklitesarjal 
„Leide Mahtra Talurahvamuuseumi varaaidast’’, mis tutvustab põhjalikumalt muuseumi esemeid, nende 
ajalugu, taustalugusid ja kasutusala. Kuna tegemist oli artiklikogumiga, mille käigus sai lugeja lehe va-
hendusel lähemalt tuttavaks meie museaalidega tekstis ja pildis, tundus loomulik, et asjad ise väärivad 
samuti külastajate silma alla toomist. Kesksel kohal sel näitusel on museaal nr 1 – raiepakk3, millel on 
looduslikust oksast käepide. Selle puupaku ümber on mitmeid huvitavaid vestlusi maha peetud, kõik ikka 
alguse saanud isiklikest mälestustest hagude raiumisel ja pilbaste tegemisel vana talupliidi ees. Ei oleks 
uskunudki, et üks lihtne puupakk võib lugude lisandudes nii huvitavaks muutuda!

3 Museaal nr 1 – Raiepakk, puust, kõrgus 24 cm, põhja läbimõõt 26 cm, välispind krobeline, üleval oks käepidemeks. Kasutati hagude raiu-
miseks ahju ees. Valmistatud 19. sajandi lõpul. 5 Säilivus rahuldav. Eseme on andnud August Mätas, Rapla rajoon, Raikküla kn, Metsküla, 
Suitsumäe saun, 27. juunil 1967. a.
Raiepakk üle võetud vanast muuseumifondist. (Väljavõte Mahtra Talurahvamuuseumi etnograafiliste kogude inventariraamatust nr 1). 
Raiepakk on inventeeritud 14. augustil 1969. a. ja on saanud inventarinumbri MT 1 E 1. Meie muuseumi esimene eksponaat veedab oma 
vanaduspäevi Eeru kõrtsis. Raiepakkusid kasutati juba väga vanal ajal. Neid oli talus tavaliselt mitu. Üks oli kindlasti kusagil pinumaal, kus 
peremehel oli selle peal hea raiuda, et mitte kirvest ära nürida. Hingetõmbeajal oli paku peal hea istuda ning piipu toppida ja popsida. 
Raiepakk oli kindel ese vanas rehetoas. Ants Viires kirjutab raamatus „Eesti rahvapärane puutööndus“: Müürinukkis oli veel raiepakk, kus 
peal sai oksi raiutud ja kolde ees istutud. Oleme jõudnud 21. sajandisse. Kunagine raiepakk on koha leidnud veel praegugi paljudes maa-
kodudes. Selle peal tehakse harva pilpaid, kuid pliidi ees istumiseks on ta asendamatu. (Rait Talvoja, Mahtra Talurahvamuuseumi teadur – 
Nädaline 67, 2009, lk. 7; vt. https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=nadaline20090616.1.7).
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Saali lõunapoolne osa – talu igapäevaelu tutvustav ekspositsioon on välja mängitud magasiaidale, 
seetõttu on näha ka erinevaid mõõdunõusid ning puust ja vasest margapuid. Siin näeb ka ummiknõusid 
toiduainete hoidmiseks.

Huvitav on fakt, et soolaliha hoiti ummiknõudes, mil-
lel ümber nii puust kui ka rauast vitsad. Ikka selleks, 
et kalli toiduaine nõu koost ei laguneks ja liha sool-
vee äravoolamise tõttu ei rikneks.

Kohe aida näituse kõrval on väike ekspositsioon 
lina töötlemisest. Küllap on huvitav tänapäeval võtta
üks hetk mõtisklemaks selle üle, millise aja ja vae-
vaga said vanasti riided selga ning tekid vooditesse
ja saanidele. Üheksat linatöötlemise etappi on tut-
vustanud ka Maire Põderi poolt 2016. aastal loodud
ajutine näitus „Lina lugu’’.

Linakuprad. Foto Anne Daniela Rodgers, 2020.

Aidanurk muuseumi 
püsiekspositsiooni teises 
saalis. 
Foto Anne Daniela Rodgers, 
2020.

4 Tavaliselt oli suures talus kaks, hilisemal ajal ka kolm aita – riide- ja viljaait, kolmas siis liha- või ka toidu(piima)ait. Ka vabadikul või saunikul 
oli olemas ait, kus hoiti riideid, vilja, liha jne.

Teine saal 

Teise saali on kogutud valik talu- ja majapidamistöödel tarvitatavaid esemeid ja tööriistu. Originaalsed 
vana aida seinapalgid moodustavad tausta esemetele, mida toidu- ja riideaitades hoiti.4
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Puulusikad tühjas puukausis. 
Foto Anne Daniela Rodgers, 2020.

Künnimees põllutöödest jutustaval väljapanekul. Foto Anne Daniela Rodgers, 2020. 

Vana kirstu salasahtel asub küljesahtli all. Foto Haldi Ellam, 2021.

Huvitav lugu on riidekirstuga, mis aidaekspositsiooni seina ääres seisab – nimelt on sel kirstul sala-
sahtel, mida isegi restauraatorid tähele ei pannud. Midagi huvitavat seal küll kirstu muuseumisse jõud-
mise ajaks enam peidus ei olnud.

Saali suuremas osas on fotosuurendused, mis taluelu ja -tööd laiemasse konteksti asetavad – portreed 
eesti talupoegadest (koopiad Eduard Karl Franz von Gebhardti maalidest 19. sajandi keskelt), rehetare 
ja tööstseenid ERMi fotokogust; infotahvlitel on loetletud talutööde järjekorda. Laealustel riiulitel on kar-
jalapse eluga kaasas käivaid asju – karjapasun, käristi ning lehmakellad ja -kaelakrapid, loomade kaelas 
karvade vastu kiikumisest läikivaks hõõrdunud. Palju on teisigi loomapidamises ja viljakasvatuses tarvita- 
tud talutööriistu. Huvitav leiutis on lae all rippuv kaelaskantav poognaga heinaseemne käsikülvimasin – 
rahvasuus külviviiul. Tähelepanu tasub pöörata just sellele, et sellise riistapuuga sai külvata vaid kerget 
heinaseemet, rasket leivaviljaseemet külvasid taluperemehed veel kuni 1920.–1930. aastateni käsitsi.

64

Mahtra muuseumi ekspositsioon 2020. aastal



Igapäevased toidunõud. Foto Anne Daniela Rodgers, 2020.

Poognaga käsikülvimasin. 
Foto Haldi Ellam, 2021.
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Saali teisel poolel on riiulitel puust ja 
savist toidunõusid, kasetohust karpe, 
võivorme; kõik kasutamisest kulunud ja 
kätte sissekantud. 

Tihtipeale küsivad külastajad, kui palju 
on muuseumi ekspositsioonis koopiaid?
Siin, teise saali ekspositsioonis saab 
sellele anda lihtsa vastuse: neli. Esiteks,
magasiaita tutvustavas osas on häs-
tilibisevad magasiaida pulgad, millega 
märgiti viljalaenu ja tagasimakset aida-
mehe ja taluperemehe vahel. Samasu-
guste pulkadega märgiti ka teomehe
teopäevi. Teine koopia on aidamehe 
arvelaud, abivahend magasiaidas vilja- 
koguse arvestamiseks, kolmas on pilak 
ning neljas on õige tagasihoidlik süte- 
vakk ahjusuu kõrval. Eriliselt töödeldud 
kasepahast voolitud sütevakaga toodi 
naabrite juurest tuld, kui omal juhtusid 
söed kustuma. Kõik teised muuseumi-
esemed on originaalid.



Kolmas saal 

Peamaja püsinäituse kolmanda saali ekspositsioon on pühendatud 19. sajandi eluolu puhtamale poolele 
– tekstiilidele ja tisleritööle ning peenetele mõisa mööbli- ja tarbeesemetele. Kindlasti tasub Mahtra muu-
seumis tähelepanu pöörata meie mahukale teki- ja vaibakogule, neid hakati koguma juba 1960. aastate 
lõpust.5

Riidekirst vaipadega, tekisahtlid ja tööriistad kolmandas saalis. Foto Haldi Ellam, 2021.

Vanim täismõõtmetes tekk Mahtra muuseumi kogus on Helda külas Justi talus elanud Ann Siirmanni 
1862. aastast pärit pruuttekk. See väärikas vooditekk oli perenaise pojatütrele Ingrid Taltsile lapsepõlves 
nii kallis, et seda veeti isegi rukkilõikusele kaasa. Taolised lood lisavad esemele hoopis uue tasandi. 
Sageli ei ole eseme juures kõige olulisem tehnika või vanus, vaid lugu, kuidas on eset hoitud-armas-
tatud-kaasas kantud. 

Foto 18b. Riidekirst vaipadega. Foto 
Anne Daniela Rodgers, 2020. 

Ann Siirmanni 1862. 
aastast pärit taim-
värvitud lõngadest 
kootud pruuditekk. 
MT 529 E. 
Foto Haldi Ellam, 
2021.

5 1960. aastate lõpus, 1970. aastate alguses hakkas elu maal paranema, kolhoosid jõudsid paremale järjele, hakati maksma rahapalka. 
Paljud inimesed hakkasid oma kodumaju kaasajastama ja nende sisustust välja vahetama, muretsema uut ning moodsamat. Sellele aitas 
kindlasti kaasa ka ajakirjandus, kus propageeriti kõike uut, vana peeti iganenuks ja selle koht oli kolikambris. Suur kogus vana stiilset mööblit 
ja tekstiili hävis. Õnneks jagus inimesi, kes olid nõus oma ilusaid vanu esemeid ja asju muuseumile annetama. Sel kombel täienes ka meie 
muuseumi kogu ja need vanad asjad said päästetud. 
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Tänaseks on suurem osa muuseumi tekkidest paigutatud tekisahtlitesse kolme ossa sorteerituna – vani-
mad tekid, naast- ja pindpõimetekid ning tikitud tekid. Külastaja saab neid mugavalt ja lähedalt uurida. 
Tähelepanu tasub pöörata ka sellele, millised tekid on värvitud looduslike värvidega. Vahe anilliinvärvide 
ja looduslike värvidega värvitud lõngade vahel on vägagi silmapaistev. Samuti võib jälgida, kuidas aas-
tate lõikes kudumistehnika täienes ja mustrid keerukamaks muutusid.

Kirgastes anilliinvärvides kaheksakandadega 
pindpõimevaip 19. sajandi lõpust. MT 361 E 346.
Foto Anne Daniela Rodgers, 2020.

Saali tagumine vitriin sai uue kompositsiooni 2020. aastal. Sel ajal, kui külastajaid koroonaviiruse tõttu 
vähem liikus, sai varasemast ajast ekspositsioonis olnud esemed uut moodi komplekteeritud ning palju 
juurdegi toodud. Nüüd saab vitriini vasakult paremale läbi vaadates teha väikese mõtterännaku talust 
linna ehk vaadelda miniatuuris, kuidas kohalik talukultuur linnaelu uudistamas käies peenemaks muutus. 
Uues seades on esemete kõrval mõttelised kohad sisse võtnud ka kohalikud inimesed eelmise sajandi 
algusest, kellest üles võetud päevapiltides on muuhulgas hästi näha tolleaegne riietus. 

2020. aastal uuendatud rõivaste vitriin. Foto Haldi Ellam, 2021. 
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Vastuvaatavate nägude taga peituvad kauge aja tüüpilised lood, mõni edukas – sellistega on meil lihtne 
samastuda –, kuid enam veel on lugusid, mis meile nüüdisajal on peaaegu hoomamatult traagilised. 
Juuru köstri Juhan Tedderi neljast lapsest suri tiisikusse kolm. Tütar Anne Mathilde, kelle pilt seisab 
ekspositsiooni keskosas peeglilaual, jättis eluga hüvasti just täiskasvanuikka jõudes – kaheksateist-
kümne-aastaselt.

Samas köstri peres kasulapsena üles kasvanud Hulda Jürgenfeldt (neiupõlvenimega Köhler), kes köstri 
tädipoja, tulevase Juuru Ühispanga esimehe, Oskar Rudolfiga abiellus, oli aga kohaliku perenaiste seltsi 
särasilmne eestvedaja, mõlemad tegusad ja edukad. Sellist omavahelist poolehoidu, mida noorest abi-
elupaarist võetud päevapildil näha saab, ei toodud harilikult ei ilmarahva ega kaamerasilma ette, ses 
mõttes unikaalne foto.

 
 

18-aastaselt tiisikusse surnud Juuru köstri Juhan Tedderi 
tütar Anna Mathilde Tedder (1884–1903). Foto 20. sajandi 
algusest, MT 562 6 F. Pildistanud Haldi Ellam, 2021.

Hulda Jürgenfeldt (Köhler) abikaasa Oskar Rudolfiga, pildistatud 
umbes aastal 1905. Foto MT 3884 1 F.
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Vitriini parempoolsesse ossa on paigutatud peenem aluspesu, mis tänu noorte uuendusmeelsusele 20. sajandi alguses maale 
jõudis, kuid vanema põlvkonna poolt kahtlusega vastu võeti või lausa ära põlati. Foto Haldi Ellam, 2021.



Saali mõisanurgas seisab baltisaksa mõisatest pärit mööbel, aukohal rokokoo-stiilis kanapee. Selliseid 
näeb Eestis harva.

Baltisakslaste teise maailmasõja eelsel väljarändel Saksamaale jäi Eestisse palju stiilset mööblit, mis 
väikese rahaga oksjonitele müügile pandi. Sellised esemed, ka ekspositsioonis olevad baroksed laud 
ja peegel, on küll ilma loota,6 kuid silmale kaunid vaadata. Lellapere mõisast pärit pruunid polsterdatud 
toolid kingiti kunagi mõisa lapsehoidjale Anna Reinvaldile (neiupõlvenimega Ailt).7

  

 
 
 

Lauale on asetatud hästisäilinud Villeroy ja Bochi 
udupeenes punktitehnikas maalitud iiriseõitega 
fajanssvaagen, kaunis osa Rapla pastorile Joosep 
Liivile ja tema abikaasa Ella Liivile 1908. aastal pul-
madeks kingitud serviisist. 
MT 3607 1 Aj. Foto Haldi Ellam, 2021. 

Rokokoo-stiilis haruldane kanapee. Foto Haldi Ellam, 2021.

Barokne laud ja seinapeegel ning Lellapere mõisast pärit toolid. 
Foto Haldi Ellam, 2021.

6 See mööbel on ostetud pärast Eesti vabadussõda oksjonilt Tallinnas. Oma onule kuuluvast mööblikomplektist annetas muuseumi esimese 
direktori abikaasa Ülle laua ja peegli. 
7 Anna Reinvaldi kasutütar Elsa Erm annetas Mahtra muuseumile lisaks nendele toolidele veel hulga väärtuslikku mööblit, lauanõusid, tarbe- 
ja tekstiilesemeid.
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Raamatukogu
Mahtra muuseumi peamaja teisel korrusel ootab uurijaid raamatukogu, kus saab lähemat tutvust teha 
muuseumi arhiivi ja tekstiilikogu ning väiksemate esemetega, aga uurida ka kohalikku aja- ja kodulugu.

Lisaks esemetele, arhiivile ning foto-, kunsti- ja numismaatikakogule on muuseumil käsiraamatukogu, 
mis on ajaloolase ja pärandihoidja, endise Mahtra muuseumi teaduri ja arendusdirektori Jüri Metssalu 
poolt süstematiseeritud Tartu Ülikooli ajalooteaduskonna raamatukogu eeskujul.

Käsiraamatukogu. Foto Anne Daniela Rodgers, 2020.
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Vallamaja 

Juuru valla liitmisel Rapla vallaga 2017. aastal vabanesid ruumid ajaloolises, 1892. aastal valminud Juuru 
vallamajas, nii avanes muuseumil võimalus pakkuda oma kollektsioonile avaramaid ja paremaid säilitus- 
tingimusi. Kultuuriministeeriumi rahalisel toetusel rajas muuseum aastatel 2019–2020 vallamajas viis uut 
kaasaegse sisustusega hoidlaruumi, neist osa külalistele avatud hoidlatena. Samuti koliti vallamaja pak-
sude kiviseinte vahele suur osa mööblist. Uutele riiulitele ja stangedele said ka paljud riide- ja tarbeesemed.  
Lisaks hoidlaruumidele eksponeeritakse vallamajas ka ajutisi näitusi ja korraldatakse erinevaid muu- 
seumiprogramme. 

Muuseumi toolide kogu 
Juuru vallamaja hoidlas. 
Foto Aare Hindremäe, 2020. 

 Juuru ajalooline vallamaja. Foto Anne Daniela Rodgers, 2020.
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Muuseumi rõivahoidla vallamajas. 
Foto Anne Daniela Rodgers, 2020.

Fragment muuseumiööks avatud näitusest 
„Ajanäitajaid Mahtra muuseumi kogudest’’ 
Juuru vallamajas. 
Foto Anne Daniela Rodgers, 2020.

Tööriistade riiul vallamaja hoidlas. Foto Aare Hindremäe, 2020.

Väiksemate tööriistade kogu vallamaja hoidlas. 
Foto Aare Hindremäe, 2020.
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Juubeliaastal avati vallamajas uus ekspositsiooniosa – vallaametniku tuba. Ekspositsiooni mahuka 
teoreetilise osa on koostanud Eesti Vabaõhumuuseumi teadur, Juuru juurtega Hanno Talving ja Mahtra 
muuseumi peavarahoidja Rait Talvoja. Infopannoodelt saab teada Eesti vallamajade, Juuru valla ning 
vallamaja ajaloo, samuti ülevaate vallaametnikest eri ajajärkudel. 

Juuru vallamaja ehitusele ja tegutsemisaja tutvustamisele on pühendatud terve artikkel fotoga kuberner 
Korostovetsi külaskäigust 1913. aastal. Huvitav on võrrelda vallamaja tollast pilti tänapäevavaatega – 
kahjuks ei ole säilinud vallamaja tuulekoja katuseäärt kaunistanud puitpits.

Massiivsel kirjutuslaual seisavad tindi-
pott ja sulepead ning kauni vanamoe-
lise käekirjaga kirjutatud ametikirjad, 
seinal ripub valla maakaart. Toa seina-
dekoor on taastatud remondi käigus lei-
tud originaali fragmentide järgi.

Vallaametniku toa avamine Juuru vallamajas Mahtra muuseumi 50. aastapäeval. Esiplaanil teenekas vanavara koguja ja Mahtra 
muuseumi suurannetaja Eino Salmiste. Foto Aare Hindremäe, 2020

Vallaametniku tuba Juuru ajaloolises vallamajas. 
Foto Anne Daniela Rodgers, 2020. 
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Atla-Eeru kõrtsihoone

Atla-Eeru kõrtsihoone 2016. aastal Foto Jaanus Plaat.Atla-Eeru rehielamust kõrtsihoone eestvaade. Foto Haldi Ellam, 
2021.
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Atla-Eeru kõrtsi palkide vahetus 2002. aastal. Vasakult paremale: Viktor Erm, Ülo Puustak, Rein Metsniin, Oskar Nõges, Tiia-Helle 
Schmitte ja arhitekt Heino Uuetalu. Foto MT 656 1 F.



Atla-Eeru kõrtsi reheahi. Foto Jaak Kadarik, 2005.

Atla-Eeru kõrtsi rehetuba. Foto Haldi Ellam, 2021.

8 Reheahju kütmisel tõuseb suits avatud kerisepeldi kaudu rehetoa lae alla ning väljub jahtunult rehetoa-rehealuse ukse peal olev ava kaudu 
puukorstnasse. 

Mahtra muuseumi pärl on kindlasti arhitektuuri- ja ajaloomälestis Atla-Eeru talupojakõrts-suitsutare, see 
on hea näide kolmeosalisest Põhja-Eesti tüüpi rehielamust – keskel rehetuba, ühel pool kambrid, teisel 
pool rehealune. Eeru kõrtsihoone vanem osa (rehetuba ja rehealune) ehitati 1811. aastal. Tegu on Eesti 
ainsa oma algsel kohal säilinud talupojakõrtsiga, mida aastakümnete jooksul on kasutatud nii elamu kui 
ka kõrtsina kuni Mahtra muuseumi osaks saamiseni. Viimased elanikud elasid hoones 1958. aastani.

Enne hoonesse sisenemist võiks korra pilgu heita ka katuseharjale – suitsutare puust korstnaga, mis on 
tegelikult jahtunud suitsu käik, on piirkonna eripära ja omalaadne arhitektuuriline edasiarendus.8 

Giidil on alati huvitav vaadata, millised on 
esimesed reaktsioonid, kui külalised läbi 
madala ukseaugu pimedasse rehetuppa as-
tuvad – satuvad nad ju hetkega aega, mille-
ga tänapäevainimene enam kokku ei puutu. 
Rehielamu suitsulõhn on autentne – üles-
raiumisest alates on Eeru kõrtsi köetud ikka 
sellesama korstnata reheahjuga, mille abil 
vanal ajal leivavilja kuivatati. Kuigi reheahju 
kütmine on tänapäeval taandunud peamiselt 
jõuluprogrammide perioodi, pakuvad suitsust 
parkunud ja musta tahmakorraga seinad hari-
dusprogrammidest osavõtvatele lastele aim-
dust, millised elutingimused vanasti taluperel 
olid – kuidas rehetoas ahju ees süüa tehti, 
kuidas magati tagakambri väikestes voodites ja 

kui palju võtavad eeskambris ruumi kangaspuud, millel kooti kogu pere tarbekangad. Telgedel on tänasel 
päevalgi peal lõim, millel võib proovida kaltsuvaiba kudumist muuseumi klienditeenindaja Liivi Kebja käe all – 
tema on muuseumis ainus, kes seda kunsti valdab.
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Maateljed Atla-Eeru kõrtsi
kambriosas.

Foto Jaak Kadarik, 2005.

Liivi Kebja 2019. aasta
muuseumiööl kangas-

telgedele lõime panemist
tutvustamas.

Foto Anne Daniela Rodgers,
2019.

Lõime käärimine kõrtsi
rehealuses.

Foto Anne Daniela Rodgers,
2019. 



Atla-Eeru kõrtsi rehealune, kus saanide ja vankrite seas on hoiul Mahtra muuseumi piimaprogrammi keskmes olev „lüpsilehm’’. 
Foto Haldi Ellam, 2021.

Eeru kõrtsi rehealuse kirdenurk, kus on hoiul talumajapidamises vajalikud tööriistad ja abivahendid. Esiplaanil pesuküna ja käsikivi. 
Foto Haldi Ellam, 2021.

9 Rehe all on suuremaid põllutöömasinaid: viljapeksumasin, reed, saanid, vankrid, tööpink, linamasin, linalõuguti, käsikivi, kirstud, tünnid, 
pesupalid, võimasin, viljatuulamissõelad ehk sarjad, koodid, künad, lüpsikud ja paljud teised tööriistad ja -vahendeid
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Rehealuses saab vaadata nii talurahva suuremaid põllutöömasinaid kui ka väiksemaid tööriistu ja -va-
hendeid.9 Vahetevahel võib kohakuti seisvad reheväravad avada ning ette kujutada, kuidas ruumist
läbivuhisevas tuules hiliste õhtutundideni viljaterasid tuulati ja aganad aganikku pühiti. 
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Vägikaikavedu jõulusokuga Mahtra muuseumi jõuluprogrammis. 
Foto Jaak Kadarik, 2002. MT 644 24 F.
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Atla-Eeru kõrtsis toimuvad aasta-
ringselt pedagoogilised program-
mid nii lastele kui ka täiskasva-
nutele; ekskursioonid; samuti 
etendused-kontserdid ning peod 
muuseumi tähtsamate sündmus-
te tähistamiseks. Suviti on kõrt-
sis üleval olnud ka Rait Talvoja 
koostatud näitus Atla-Eeru kõrt-
sist ja kõrtsikultuurist Eestis. 

Lastele suunatud haridusprogram-
mides saab toimetada kõrtsihoone 
kõigis ruumides ning sobiva ilma 
korral põhja poolt piiratud kiviaia 
ja kuusehekiga õuealal. Ilus ilm li-
sab elamusele alati juurde, vihma 
korral toimub vanade kommete 
tutvustamine sees.
Kõige populaarsem mänguline 
programm on olnud vana aja 
moodi jõulude pidamine. Pärast 

kerisel kuumutatud krõbeleibade söömist lisab elevust jõulusoku saabumine, misjärel kõik kohalolijad 
pandimängu kaasa tõmmatakse. Mängu käigus proovitakse järele, kuidas käib vägikaikavedu, samuti võib 
sokule pannkooki küpsetada. Muidugi pole vanamoelisi jõule ilma jõuluõlgedeta, need on eeskambrisse 
maha laotatud – seal peetakse koos jõulusokuga enne kojuminekut maha veel viimane rahmeldamine.

 

Hetk  jõuluprogrammi algusest. Jõulude tuppatoomine. Foto Jaak Kadarik, 1999.
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Jõuluprogrammi lõpetamine. Perenaine (Maire Põder) jagab jõulutervitustega koos ka komme. Foto Jaak Kadarik, 1999.

Ka nii saab vägikaigast vedada, hetk jõuluprogrammist. 
Foto Jaak Kadarik, 1999.

Pantide lunastamine jõuluprogrammis. 
Foto Jaak Kadarik, 1999.
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Jõuluprogrammi lõpetamine. Perenaine (Maire Põder) jagab jõulutervitustega koos ka komme. Foto Jaak Kadarik, 1999. Muuseumiöö Atla-Eeru kõrtsis. Foto Jaak Kadarik, 2010.

Programm ’’Loeme Mahtra sõda’’ Atla-Eeru kõrtsis. Foto Jaak Kadarik, 2010.
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Hetk Mahtra Talurahvamuuseumi 50. aastapäeva tähistamiselt Atla-Eeru 
kõrtsi rehealuses. Foto Anne Daniela Rodgers, 2020.

1933. aastal Mahtra mõisasüdamesse püstitatud Mahtra 
sõja mälestusmärk tekstiga „Siin wõitles Eesti talupoeg 
Tõe, Õiguse ja Wabaduse eest!’’. 
Foto Anne Daniela Rodgers, 2020.

Ajaloolis-kultuuriline rännak Tagasi Mahtrasse 
ja üritused Mahtra sõjaväljal 2019. aastal.
Plakati kujundaja Terje Kaur, foto Jaak Kadarik.
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Mahtra sõjaväli

Viie kilomeetri kaugusel Juuru asulast asub Mahtra sõ-
javäli, kuhu Mahtra muuseum korraldab soovijaile ekskur-
sioone. Sõjatandri veeres üle tee, ülestõusus hävinud 
Mahtra mõisa võserikku kasvanud keldri varemete kõr-
vale on aastal 1933, Mahtra sõja 75. aastapäeval, püsti-
tatud ausammas. Verepõllul märgib traagilist Mahtra 
sõdalaste karistuspäeva mälestuskivi. Endises mõisa 
viinaaidas, mis peale karjakastelli on ainuke mõisakomp-
leksi säilinud hoone, hoitakse suuremaid põllutöömasi-
naid. Välisseinal on suur infotahvel Mahtra mõisa kohta. 
Õnneks ei ole Mahtra sõjavälja raske minevik enam ole-
vikku mõjutamas – praeguseks on mõisa viinaköögi va-
remete ja jahutustiikidega maalilisest väljakust saanud 
üks maakonna armastatumaid peoplatse, kus korral-
datakse vabaõhuetendusi ja kontserte. Alates Mahtra sõja 
150. aastapäevast 2008. aastal on korraldatud ajaloo-
lis-kultuurilist rännakut Tagasi Mahtrasse, kus kesken-
dutakse erinevatele sündmustele ja isikutele kodupaiga 
aja- ja kultuuriloos.
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Mahtra jaanituli 2019. aastal. Foto Jaak Kadarik.
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MUUSEUMIPEDAGOOGIKA ALGUSAASTATEST 
MAHTRA TALURAHVAMUUSEUMIS

Haridusprogrammide tähtsus ja vajalikkus

Muuseumipedagoogika jõudis Eestimaale 1990. aastate esimesel poolel. Eeskujuks võeti Põhjamaade 
ja Saksamaa kogemused. Lihtsalt nööri tagant ekspositsiooni vaatamine ja giidi kuulamine ei rahuldanud 
enam külastajat. Oli vaja eset katsuda, tunnetada, ise proovida. Muuseumiharidus ehk elamusõpe vajas 
uut ametit – muuseumipedagoogi.

Eesti esimene muuseumipedagoog Cristina Lääne võeti 
tööle Eesti Vabaõhumuuseumisse 1994. aastal. Alguses 
täienesid ametikaaslaste read väga aeglaselt. 1999. aasta 
veebruaris, kui mina tööle asusin, öeldi, et olen seitsmes 
pedagoog. Seda kinnitada ega ümber lükata ei oska. Kohe 
esimestel aastatel viis mind elu kokku Triin Siineriga Ees-
ti Vabaõhumuuseumist, Virve Tuubeli ja Marge Luudega 
(Värv) ERM-ist, Heli Nurgeriga Harjumaa Muuseumist ning 
Helgi Põlloga Hiiumaa Muuseumist. Viimane tegi seda tööd 
küll peavarahoidja ameti kõrvalt. Et programmide läbivii-
miseks kogemusi saada, käisime kolleegidel külas ja kut-
susime neid meie muuseumi sobilike programmidega külla. 
ERM-i algklassidele mõeldud haridusprogrammist „Rehetare 
lapsed’’ said ootamatu õppetunni mõlema muuseumi tööta-
jad. Atla-Eeru kõrtsis läbiviidud muuseumitund tutvustas re-
hetare elu ja esemeid läbi slaidiprogrammide ja tunni lõpus 

Maire Põder tutvustamas enda koostatud Arvi Paidlat 
puudutavat osa näituse „Mahtra tegijad’’ avamisel. 
Foto Liivi Kebja, 2017.

Maire Põder Atla-Eeru kõrtsihoones toimetamas. 
Foto Liivi Kebja, 2017. 

Maire Põder, Mahtra Talurahvamuuseumi 
pedagoog 1999–2018
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täideti töölehed. Meie vana suitsuste partega taluhoone oli aga nii ehe, et vaikselt originaalesemete 
vahel istudes moodsate slaidide vaatamine ja pastakatega töövihikute täitmine mõjus väga omapäraselt. 
Õigemini, töölehti ei näinudki täita. Tekkis väga tavatu olukord. Muuseumitund, mis sobis ideaalselt 
ERM-i hoonesse spetsiaalselt ehitatud sooja rehetarre, kus sai viibida siidipluusis, toimis meie kõrtsitare 
reaalsuses nagu võõrkeha. Sellest sai selgeks, et meie peame valima oma tee.

Kuidas kõik algas

Kuigi lõin kaasa Mahtra muuseumis juba 1998. a jõuluprogrammis, algas minu töö ametlikult muuseumi- 
pedagoogina 15. veebruaril 1999. Minu esimene tööpäev langes väga tuisusele päevale. Sõitsin tööle Juu-
ru liinibussiga Hõreda kaudu. Lund tuiskas nii palju, et bussijuhil oli raskusi õigel teel püsimisega ja lageda 
välja peal näitasid teed maa sisse torgatud teibad. Kohale jõudes selgus, et ka vool oli muuseumis ära. All 
kolmandas saalis pandi parajasti üles Eesti Ajaloomuuseumi rõivanäitust „Kui algas sajand”, mis tutvustas 
rõivaid 20. sajandi algusaastatest. Mind võtsid vastu direktor Tiia-Helle Schmitte, peavarahoidja Anu Lõh-
kivi, teadurid Liivi Kebja ja Rait Talvoja, majandusjuhataja Avo Kadarik ning koristaja Malle Koppel. Samuti 
oli kohal näituse looja, Eesti Ajaloomuuseumi varahoidja Helle Avila isiklikult. Kohe lõin ka ise käed külge. 
Esimene päev kujunes väga sisukas ja meeldejäävaks. Ka kojusõit oli tavapäratu. Tuisu tõttu enam bus-
sid ei liikunud, autod olid üksteise järel Juuru ringteele kinni jäänud. Meie tollane majandusjuhataja võttis 
nõuks mu Rapla viia ja rammis autoga vana teed pidi lumest läbi. Jõudsin õnnelikult koju. Sellel päeval sain 
ka esimese ülesande teha näituse avamiseks, 24. veebruariks, sobilik kava. Valmistasin 20.–30. aastate 
tantsulise kava ette Raikküla noorte näiteringiga. Vahele lugesime muuseumi fondist saadud salmikust 
sobilikke mõtteterasid. Sellest päevast on olemas ka ilmekad fotod.

Kuidas ametis, mida enne pole asutuses olnud, hakkama saada? Alguses tuli mul korralikult uuesti läbi 
lugeda E. Vilde „Mahtra sõda“, siis teha selgeks 1858. a Mahtra sõja käik, tutvuda põhjalikult 19. saj ta-
lupoja elu-olu ning mõisakultuuriga. Sellest tuli kirjutada referaat. Just kirjutada, sest arvutit veel polnud. 
Lisaks tuli selgeks õppida kogu muuseumi ekspositsioon ja sel teemal siis giidieksam sooritada. Selleks 
kulus mitu kuud. Ekspositsiooni tundma õppides sain aru, et igale esemele on põhimõtteliselt võimalik 
eluvaim sisse puhuda, sest sellega käib kaasas alati mingi lugu.

E. Vilde „Mahtra sõja’’ 
teemalises lavastuses 
(tekstid Maire Põder) At-
la-Eeru kõrtsis esinenud 
Vana-Vigala näitetrupp 
„Topelt-Kiiks“ ja Mahtra 
muuseumi töötajad 
Mahtra sõja aastapäeval 
2018. 
Foto Liivi Kebja, 2018.
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Esimene suurem haridusprogramm oli mai lõpul Mahtra külas Männiku talus Ussimäel „Karjapoiss on  
kuningas’’. Kirjutasin stsenaariumi. See ei olnud raske, sest olen õppinud Viljandi Kultuurikoolis stse-
naariumi koostamist ja lavastamist, Pedagoogikaülikoolis omandatud näitejuhtimise eriala võimaldas 
kirjutatu mänguliselt ette kanda. Programm läks edukalt käima ja me mängisime seda üheksa aastat.

Piimaprogramm koos muuseumi „lehma lüpsmisega’’ on väga populaarne tänaseni. Foto Haldi Ellam, 2021.

Hommikuse piimaringi programm, milles on kesksel kohal peaaegu päris lehm. Fotod Jaak Kadarik, 2009–2010.
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Muuseumipedagoogina lähtusin oma töös koolide ainekavadest. Igal sügisel lappasin läbi meie muuseumi 
jaoks olulised õpikud. Mahtra muuseumi temaatikaga sobisid algklasside emakeele- ja kodulooõpikud, 
loodusõpikud, vanematele lastele eesti ajaloo ja eesti kirjanduse õpikud, mis tutvustasid 19. sajandi elu-
olu. 

Alustasin rahvakalendritähtpäevi tutvustavate haridusprogrammidega „Lihavõtted on tulekul”, „Kadrid 
on tulekul”, „Jõulud rehetares” ja „Kapsalehel küpsetatud kakuke”. Leivategemise õpetas meile selgeks 
tollane Sillaotsa Talumuuseumi töötaja Maie Kusmin.

1999. a sügisel jõudsin ette valmistada ka Saima Randjärve näituse „Need vanad taluaidad“ juurde kuu-
luva haridusprogrammi „Videvikutund”.

Vahetult iga uue programmi valmimise eel käis meil muuseumis Juuru koolist n-ö katseklass, kelle abil 
toimus peaproov. Siis saime näha, mis toimib ja mis ei toimi, parandasime vead ning uuele programmile 
sai luba antud. 

Iga haridusprogrammi valmistasin ette põhjalikult ja teadmisega, et ta toimiks pikemat aega, (v.a ajutiste 
näituste juurde tehtud programmid). Esimestel aastatel valmistasin ette mitmeid programme, hiljem oli 
eesmärgiks üks aastas. Läbi aastate olen välja töötanud üle 40 haridusprogrammi. Lapsi on aastate jook-
sul osalenud erinevatest Eestimaa nurkadest. Kõige viljakam aasta oli 2005, siis toimus 95 programmi.

Kõige armsamad programmid

Kõige hingeminevamateks olid kevadised õueprogrammid Mahtra külas Männiku talus „Karjapoiss on 
kuningas” (1999–2007), Juurus Veskimäe talus „Nukitsamees kutsub” (2009–2013) ja Metsveere talus 
„Vanaema õunapuu otsas” (2015–2016). Mis saab olla ägedamat, kui aasta kõige ilusamal ajal, kesk 
õitsvat loodust toimetada lastega Juuru kandi ilusamates taluaedades!

Suurt lusti ja rõõmu pakkusid läbi aastate Atla-Eeru 
kõrtsis erinevad jõuluprogrammid „Jõuluõhtul kiri-
kust rehetarre” ja „Jõuluõhtul rehetarest mõisa jõulu-
puule.” 15-minutiline jõuluehteis kiriku külastamine, 
väikene jõulujutt, -laul ja küünlapanemine mõjusid 
lastele enne sooja rehetarre pererahvale külla-
jõudmist hingekosutavalt. Samuti tekitas tuntava 
kontrasti pimedast suitsusest rehetarest Atla mõi-
sa uhkesse saali jõulupuule minemine. Kõik need 
jõuluprogrammid sidus uhkeks tervikuks jõulusoku 
külaskäik.

Kindlasti olid väga mõjuvad „Koolipäev vanas re-
hetares’’ (1999) ning leivategu tutvustav „Kapsalehel 
küpsetatud kakuke“ (1999). Mõlemaid programme 
tehakse siiani. Väga omapäraseks ja südantsoojen-
davaks said ka „Hingedeaja luuleõhtud’’ novembris 
(2003–2006), kus tutvustati igal aastal ühe 19. saj 
eesti tuntud luuletaja elulugu ja loomingut. Juuru 

Kevadsuvine programm „Vanaema õunapuu otsas“ 
Metsaveere talus Juuru lähedal. „Puu otsas’’ Maire Põder, 

paremalt esimene paljude Mahtra muuseumi programmide 
vabatahtlik osaline Kristel Pallav. Foto Jaanus Plaat, 2015. 

Jõulude tähistamisele Atla-Eeru kõrtsis on saabunud jõulusokk. 
Foto Jaak Kadarik, 2002. MT 644 6 F. 
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kirikuõpetaja Marko Tiitus luges Ernst Ennot, näitleja Enn Klooren Juhan Liivi ning Kersti Kreismann 
Anna Haava elulugu ja loomingut. Juttude vahele kõlasid kaunid viiuli- või kandlepalad. Tuleb mainida, 
et see ei olnud ühekordne esinemine. Et näitleja tuleb ühel õhtul ja teeb oma töö. Hingede aja luuleõhtud 
toimusid samuti nagu teisedki programmid mitu päeva järjest ja mitmele grupile päevas.

Suurt lusti ja rõõmu pakkusid „Muuseum tuleb külla’’ raames tehtud erinevad haridusprogrammid. Alus- 
tasime nendega 2010. aastal. Armastasime neid sõite väga. Külastasime kolleeg Liivi Kebjaga paljusid 
koole ja lasteaedu. 19. saj töötingimustest (Eeru kõrtsist) euroremonditud ruumidesse pääsemine oli 
väga tervendav.

Programm „Meeled muuseumis’’. Foto Liivi Kebja, 2015.

Programm „Hobusega rehetarre’’ 2012. aastal.
Foto Liivi Kebja, 2018.

Isevalmistatud kama serveerimine programmis 
„Eestimaa mustrid’’. Foto Liivi Kebja, 2018.
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Kõige kiiremini valminud programm

Kasvandu külakool (Kaiu Põhikool) tähistas 2002. a oma 160. sünnipäeva ja sel puhul telliti meilt programm 
„Koolipäev vanas rehetares”. See oli kõige kiiremini sündinud programm, mõne päevaga. Istusime 
töötajatega laua taha, arutasime läbi täpse ajastu, programmi pikkuse ja jagasime tunnid (usuõpetus,    
rehkendamine, emakeel, maateadus). Tunde hakkasid läbi viima koolmeister, koolipreilid ja laste kõrval 
osales tunnis õpilane Tiiu ning kõige värvikamaks tegelaseks sai mõisnikust või mõisaprouast koolikatsuja. 

Programmi „Koolipäev vanas 
rehetares“ tellitakse Mahtra 
muuseumilt praeguseni, vas-
tavalt ilmale tehakse seda nii 
rehielamus sees kui väljas. 
Foto Haldi Ellam, 2021.
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20 aasta kõige pöörasem kuu

2008. a kirjutasin rahataotluse AHHAA Teaduskeskusest kalli ja atraktiivse näituse toomiseks Mahtra 
Talurahvamuuseumi. Raha õnnestus saada alles kolmandal korral. Rõõm oli siis seda suurem. Ainult 
kuuks ajaks üles pandud näitus koosnes 15 atraktsioonist. Aparaatide abil sai mõõta tähelepanu ja 
taibukust, tõsta tuju ja naerda südamest. Näitus oli tohutult populaarne. Kokku veel mõne teise 
programmiga külastas muuseumi selles oktoobrikuus iga tööpäev mitu gruppi. Lõpuks hakkas kogu see 
pinge ja tempo kõigile töötajatele ka tervisele. Vaevatasuna määras asutuse juht meile kohe järgmiseks 
palgapäevaks preemiad.

Mis pedagoog veel teeb?

Haridusprogrammid ja nende ettevalmistamine võtavad tema töös enamuse ajast. Samas tuleb teha 
ka giiditööd, kirjutada ajakirjadele ja -lehtedele artikleid, teha näitusi, viia läbi õpilaste miniuuringute 
konkursse ja erinevaid üritusi, osaleda turismimessidel, kirjutada rahataotlusi ja loomulikult mitte unusta-
da kõiki igapäevaseid tegemisi, mis ühes väikeses muuseumis vaja. 

Kooliprogramm kõrtsis: kooll 
on saabunud koolikatsuja. 
Vasakult: Koolmeister (Rait 
Talvoja), koolipreili Jürgenfeldt 
(Maire Põder), koolikatsuja Atla 
mõisahärra von Barlöven (Avo 
Kadarik). 
Foto Jaak Kadarik, 2008.



Mõnusaid mälestusi 

Jõuluprogrammis küsib sokk pantide lunastamise käigus lastelt mõistatusi. Üheks mõistatuseks on: „Kol-
mejalgne kurat, raudhambad suus?’’ Vastus on: „Vokk.’’ Üks laps aga, natuke aega mõelnud, ütleb selge 
ja kõlava häälega: „Õpetaja!’’

Veel teinegi lugu mõistatamisest. Olin siis alles muuseumi tööle tulnud ja 33-aastane noor naine. Esita-
sin lastele leivaküpsetamise programmis mõistatuse: „Vana naine nurgas, suu peas ammuli?’’ Vastuseks 
on „reheahi’’. Kui mina olin küsimuse lõpetanud, tõstsid lapsed oma käsi minu poole ja hüüdsid nagu 
ühes suust: „Sina!’’ See oli hetk, kui naerust kõverad olid kõik – nii õpetajad kui ka töötajad.

*

Mitmel suvel osalesime Kuusiku Põllumajanduspargis rukkilõikusel. Rahvale näidati tehnika arengut 
läbi aegade. Meie ja Sillaotsa Talumuuseumi töötajate ülesanne oli viia rukkilõikus läbi sirpidega. Kahe 
tunniga tegime osalejatega valmis neli hakki. Siis tuli põllule hobumasin, mis lõikas sama koguse vilja 
tunduvalt kiiremini. Kui lõpuks kombain saabus, käis kõik ainult mõne hetkega ja põld oli lage. Päeva 
läbiviimise eest tehti kõigile korraldajatele välja üks tore õhusõit neljakohalises väikelennukis Rapla ko-
hal. Sirpidega rukkilõikust kutsuti 2006. aasta augustis vaatama ka tollane president Arnold Rüütel, kes 
Raplamaad külastamas oli.
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Vastlapäeva tähistamine 
2013. aastal. 
Foto Liivi Kebja.

Vastlapäev Atla-Eeru kõrtsis. 
Tagaplaanil Liivi Kebja. 
Foto Jaak Kadarik, 2003.
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Tänamine 

Mahtra Talurahvamuuseumis oli haridusprogrammides alati mu kõrval muuseumi klienditeenindaja Liivi 
Kebja. Tema töökus, abivalmidus ja käsitööoskused olid hindamatu väärtusega. Suur tänu läheb ka 
jõuluprogrammides sokuna ja vanaaegses kooliprogrammis koolmeistrina ennast kuulsaks mänginud 
peavarahoidja Rait Talvojale. Kui vaja, toetas ta ka teistes ettevõtmistes. Tänusõnad saadan muuseumi 
pikaaegsetele abilistele Bivian Rahumägile, Kristel Pallavile, Tiiu Luhtile, Leela Ehasalule, Anneli Simki-
nile ja Helle Andersonile. Suur tänu ka Atla mõisa peremehele Raivi Juksile ja perenaisele Kristel Luige-
le, Metsaveere talu omanikele Aidi ja Üllar Rosinale, Veskimäe talu pererahvale Heldur ja Helvi Vaidlale. 
Pilve piiri taha saadan tervitused Männiku talu peremehele Ilmar Volratile, Atla mõisa „toatüdrukule’’ 
Aino Kaldale, vokiga ketramise õpetajale Naima Treinbergile ja meie imevahvale rehetare kütjale Lembit 
Vahesaarele.

Suur tänu kõigile, kes Juuru perioodil minu ellu ühel või teisel moel sattusid! 

Vasakult: Maire Põder ja Liivi Kebja. Foto 2014.
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MUUSEUMIELU PEAVARAHOIDJA 
PILGU LÄBI

Vestlus Mahtra Talurahvamuuseumi 
peavarahoidja Rait Talvojaga 

Rait vastutab esemete kogudesse vastuvõtmise, kirjeldamise, säilitamise 
ja inventeerimise eest, abistab museaalide uurijaid, teeb giiditööd ning 
nõustab kodu-uurijaid ja genealooge, vajadusel osaleb muuseumi 
pedagoogilistes programmides.

Küsitles Anne Daniela Rodgers

Millised on peavarahoidja tööd?

Üks peavarahoidja töödest on esemete vastuvõtmine. Mina teen ettepaneku, mida võiks kogusse võtta 
ja siis koos komisjoniga otsustame. Igapäevased tööd on museaalide arvestus, kirjeldamine, inventuurid, 
uurijatele ligipääsu võimaldamine. Vastutan selle eest, et esemed säiliksid. Mina pole suurt digiteerinud. 
Kunagi tegi seda Kristel Pallav. Juba kolmandat aastat on muuseumi ainus digiteerija klienditeenindaja 
Liivi Kebja. Ta on lõpetanud fotokoguga, praegu on käsil arhiivikogu. Minu kohus on digikujutised MuISi1 

üles riputada. Nüüd on fotode digikujutised enam-vähem sisse kantud. On ka erandeid; näiteks väga 
suure formaadiga museaalid, mida ei saa nii lihtsalt digiteerida.

Väga oluline on museaalide kirjeldamine. Kui muuseumide veebiväravas on näidatud rinnamärk, mis 
asub ajalookogus, võib tekkida küsimus, mis märk see on? Kas see on pioneerimärk või hoopis küla-
voliniku oma? Kui museaal on elektroonilises andmebaasis kirjeldamata, jääb nende säilikute täpsem 
olemus teadmata, uurijale tundmatuks.

Eks ma pean ka garanteerima, et kui mind hommepäev enam siin ei ole, oleks kõik asjad leitavad. Kui 
kedagi peaks huvitama mingi savikauss või lusikas, näiteks, siis ta vaatab MuISi, näeb seal eseme fotot. 
Kui uurija soovib selle museaaliga lähemalt tutvuda, näeb haldaja süsteemist, kus see lusikas täpselt 
asub. 

Peavarahoidja põhitöö ongi artefaktide kirjeldamine, digiteerimine ja asukohtade täpne määramine. Digi-
teerimine on väga oluline, aga mina leian, et tähtsam on museaalide asukohtade määramine.

Rait Talvoja. Foto Haldi Ellam, 2021.

1 MuIS on Eesti muuseumide infosüsteem (vt Eesti Muuseumide Veebivärav www.muis.ee), kust on võimalik leida infot Eesti muuseumites 
olevate museaalide kohta.
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Kas asukohtade määramine on osa inventuurist või see töö käibki pidevalt?

See käib kõik ikka pidevalt, kannan digikujutisi MuISi, kirjeldan neid, ma mõtlen esimese etapi kirjeldust, 
ja määran asukoha. Muuseumi kogude inventuure peab tegema iga viie aasta tagant.

Kord aastas pean Konserveerimis- ja digiteerimiskeskusele Kanut koostama järgmise aasta paran-
damist/puhastamist/restaureerimist vajavate säilikute nimekirja. Pean neile teada andma, mida soovin 
järgmisel aastal töösse anda, ja selle ka ära põhjendama, kuna neil on suur töömaht. Põhjused on peami-
selt seotud ekspositsiooni või ajutiste näitustega või viin mõne museaali uude hoidlasse. Kui mõni tool on 
katki, ei ole mõttekas seda sellisena hoidlasse viia, pigem ikka Kanutist läbi lasta, nii nagu see Ingliste 
mõisa toolgi, mis läheb näitusele.2

2 Ingliste mõisa tool. Rosalie Kaldasaun Helda külast Taku talust ostis selle tooli 1920. aastatel Ingliste mõisa oksjonilt. Aastakümnete pik-
kuse pruukimise tulemusena tooli vasak käetugi purunes ja see viidi aida peale. 1970. aastatel kasutas Taku pere lapselaps Toomas seda 
istet oma aida pööningul asuvas mängutoas koos teiste vanade ja toas kasutuskõlbmatuks muutunud esemetega. 1990. aastate keskel 
kinkis Taku perenaine Leida Kaldasaun tooli naabritele, kust see siis 2018. aastal muuseumile annetati. (Katke Mahtra muuseumi näituse 
„12 tooli 2“ tekstidest, autor näituse kuraator Rait Talvoja).

Näide museaali digiteerimisest 
– rokokoo-stiilis kanapee Mahtra 

muuseumi püsinäituse 
kolmandas saalis (MT 3674 3 Aj). 

Digiteeritud Jaak Kadariku poolt 
2018. Erinevaid rakursse ja 

detaile vt https://www.muis.ee/mu-
seaalview/449258. 

Juuru kihelkonna Ingliste mõisa tool, 
mis restaureeriti Konserveerimiskesku-
ses Kanut 2019. aastal (MT 3950 3 Ek). 
Foto Jaanus Plaat, 2021.

Samas, ma võin küll oma soovi-
nimekirja neile ära teha, aga 
see ei pruugi sobidagi. Mõnikord 
juhtub nii, et mõni ese võetakse 
vastu alles aastaid hiljem. Mul 
on olnud Kanutiga päris head 
suhted, juba enne seda, kui ma 
muuseumi tööle tulin. Lasin neil 
restaureerida paar oma kodust 
asja ja sain nii tuttavaks. Muu-
seumisse tööle tulnud, hakkasin 
kohe neile saatma igasuguseid 
suuri asju, nagu meie kanapee 
näiteks.

Juuru kihelkonna Ingliste mõisa tool enne 
Konserveerimiskeskuses Kanut restauree-
rimist. 
Käsitöö. Dateering: 1880–1900. Materjal: puit 
(raam), metall (vedrustus), tekstiil (katteriie). 
Värvus: must (puitosa), mitmevärviline 
(helerohelise ja tumelilla lillemustriline katte-
riie). Mõõdud: kõrgus 37.5 cm (istme puitosa 
kõrgus),  91.0 cm (tooli leen); laius 47.0 cm 
(tooli leen), 60.0 cm; pikkus: 48.0 cm. 
MT 3950 3 Ek. Foto Kanut 2018: 
https://www.muis.ee/museaalview/3575833



Igal aastal panin nimekirja ikka võimalikult palju esemeid. Kui mulle mõni asi väga meeldis ja see vajas 
puhastamist/parandamist, siis panin sellegi kirja. Ses mõttes on see ikka väga subjektiivne valik. Elu 
üldse on ju subjektiivne.

Arvud selles nimekirjas on aastate lõikes päris kõikuvad?

Selle aasta nimekirjas on suhteliselt vähe esemeid, niivõrd paljud asjad on juba üle käidud. Teiseks oli 
mul inventuur veel pooleli. Kui asja identiteet ei ole kindlaks määratud, siis ei saa seda Kanutisse saata, 
saab ainult neid, mis on MuISis kirjas. Aga tavaliselt on oma paarkümmend asja nimekirjas.

Eks see vist oleneb sellestki, kas tegemist on mündi või mööbliga?

Viimasel ajal mul mööblit enam ei olegi saata, põhimõtteliselt on kogu mööbel juba üle käidud. Ainult 
Laikmaa sohva – kunstnik Ants Laikmaa vanemate sohva, mis oli hiljem AL õe Anni valduses, – veel 
ootab, seda nad ei ole vastu võtnud. Eks neil on ka väga palju tööd, võtavad vastu siis, kui saavad.

Mul jäi varasemast kõrvu, et mõni ese on Kanutist lausa kaks korda läbi käinud. Miks?

Mõned metallasjad, näiteks, mis on käinud Kanutis 1990. aastate keskel, on seisnud vahekuuri pöönin-
gul, kus on väga kehvad tingimused. Temperatuuri kõikumise ja niiskusega hakkavad metallasjad jälle 
roostetama.

Kas selle vahekuuriga on ka mingi lahendus?

No eks selles mõttes on, et ma kogu aeg viin sealt asju vähemaks.

Vallamaja (Juuru ajalooline vallamaja) läks aga väga kiiresti täis?

Meil on lootust vallamajast ruume juurde saada, ja teiseks, vahekuuri saab ju tuua sellised asjad, mis 
seal säilitamist kannatavad, näiteks riidekirstud.

Kas need ei koita siis?

Vanasti olid riidekirstud ju ka aidas. Koitavad peamiselt lehtpuud – kask, lepp.

Kas koi armastab siis sellist magusavõitu puitu?

Lehtpuu on koile lihtne läbi närida, on pehmem. Tamm ei ole küll pehme, aga koitab siiski. Okaspuud 
nad küll purevad, aga palju vähem võrreldes lehtpuudega. Neile ei meeldi puuvaik.

Mis puust need meie kirstud siis on?

Enamasti ikka kuusepuust, riidekirstud ongi enamasti kuusepuust.

Kask, näiteks, on ju väga raske. Kui on mingi suur kirst ja veel asju täis ka, kes seda jõuab vedada? Eriti 
pruudikirst – seda veetakse ju saani või vankriga uude koju ja liigutatakse veel mitmeid kordi. See raskus 
lihtsalt ei ole praktiline, ja koitab ka. Okaspuud on ka lihtsam töödelda kui kasepuud.

Üldiselt need riidekirstud on ikka okaspuust tehtud, ma ei tea, et neid kasepuust oleks. Väikesed laekad 
on kasest või lepast. Lepal on ju tegelikult väga ilus puit, sellest on väga ilusat mööblit tehtud.

Kas must lepp?

Ka tavaline lepp. Kui see on peitsitud, siis on ta peaaegu nagu pöök, aga, jah, ta on kahjuks ikka tohutult koiõrn.

No ta on pehme ka, sealt on hea lihtne läbi süüa.

Lepp kohe eriti, aga kask on ikka väga kõva puu. Põhimööbel on kõik kasest, leppa on ka päris palju. 
Nojah, ka kuusemööblit on palju, näiteks kummutid on sageli kuusest või männist või kasest, kuidas 
kunagi. Ja lepast ikka ka. Vanad kapid on kuusest, uuemad juba lehtpuust.
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Kas vanal ajal kirstud ka koitasid või on see nüüd seoses kliima muutumisega suurem probleem?

Noh, eks nad mingil määral ikka koitasid. Eks sa oled ise ka ju tähele pannud, et kui sul kodus on mingi 
vana mööbel, kustkohast ta sul kõige rohkem koitab?

Ikka alt hakkab.

Ikka altpoolt jah, seal on kõige niiskem. Eks need kirstud ka vähehaaval koitasid, aga ainult tasapisi. 
Tegelikult võib ju ka nii öelda, et koikahjustus annab vanale esemele isegi natuke juurde, siis ta paistabki 
vanaaegne välja. Ega seda väga ei juhtu, et mõni riidekirst täiesti ära koitab, siis peab ruum olema ikka 
väga niiske, näiteks kelder. Aidas käib alati tuul põranda alt läbi, seal on võrdlemisi hea asju säilitada.

Kui suur vastutus sul asjade säilitamise eest lasub? Sinu vastutuse all on ju eesti rahvale kuuluv vara?

Seda ei oska just öelda, et kas kohtu alla kohe antakse, kokkuvõttes vastutab ju tegelikult kõige eest 
direktor. Kui on mingi probleem, siis ma pean informeerima ja abi välja kutsuma. Eks ma Kanutiga ju ka 
konsulteerin pidevalt. Kanut käis siin ülemöödunud aastal ka meie hoidlaid vaatamas.

Mida siis nemad meie vahekuuri kohta ütlesid?

Mis neil ikka öelda oli, kuskile mujale neid asju sel hetkel viia ei olnud… Eks ma tean isegi, et olukord 
seal ei ole päris hea.

Kas aeg-ajalt satuvad ette ka sellised tööd, mis on ootamatud, nii-öelda meeldivaks vahelduseks? 

Vaat, kui tulevad fondide kasutajad ja tahavad asju näha, see on tore. Harilikult kuulen siis igasuguseid 
huvitavaid lugusid. Näiteks Liivil on klienditeenindajana minu meelest ideaalne töö, igasuguseid imeasju 
kuuleb.

Meil on hästi huvitav pensionäride gruppe vastu võtta, nad tulevad oma lugudega ja alati on hästi põnev. 
Aga nüüd alles hiljuti käisid suhteliselt noored inimesed Coopist, ma täitsa imestasin, et nad kõik olid 
tavaliste maatöödega kokku puutunud – olid heina teinud, kündnud, lamba niitmisest rääkimata.

Tegelikult Olustvere, Haapsalu, Uuemõisa või Vigala ametikoolide õpilased on ka vägagi teadlikud oma 
erialas. Kaasajal ju õpitakse ikka seda, mis inimest ennast huvitab.

Kas nende teadmised on ka praktilised või on nad pigem teoreetiliselt teadlikud?

Kohati ka praktiliselt, nad uurivad ju väga palju.

No üks asi on uurimine, teine asi on otseselt aastate kaupa töö tegemine.

Ega kahekümneaastaselt ei saagi seda oodata, pensionärid kõike ikka ise kogenud. Represseeritud, 
Siberisse saadetud, on isegi härgadega veel töötanud. Minu ema näiteks on 99-aastane, ta on eluaeg 
Eestis elanud, kogu aeg ühes külas, vahepeal küll käis linnas koolis, aga, härgadega ta küll töötanud ei 
ole. Eestis ei ole tööhärgasid juba sada aastat kasutatud, aga Siberis tehti seda veel 60–70 aasta eest.

Teinekord käis üks keemiaprofessor siin. Algul ma mõtlesin, et hea küll, mida ma temaga ikka nii väga 
rääkida võin, aga siis läks jutt värvide, riidevärvide, peale. Ta rääkis pikalt värvide ajaloost ja sellest, mis 
oli esimene värv. See oli niivõrd huvitav jutt – sünteetilistest anilliinvärvidest. Üks esimesi sünteetilisi 
värve oli must, puhas must, loodusest puhast musta väga ei saa ju.

Eks must oli ju ka väga nõutud värv. Samas, kõik värvid olid nõutud, punane ka, ja muudki. Noored 
lähevad ju kohe uuega kaasa. Kui minuealisele oleks vanasti keegi sellist juttu rääkima tulnud, ei oleks 
ma kindlasti sellega kaasa läinud, aga noored läksid. Vanad memmed värvisid ikka oma looduslike vär-
videga, aga noored enamasti ainult anilliinvärvidega. Kõik rahvarõivad, tekid ja vaibad läksid just anilliin-
värvide tõttu nii kirjuks ja kirevaks.

95



Kust siis varem musta saadi?

Siis oli ainult lambamust. Lambamust ju päris must ei ole, ikka natuke pruunikas.

Millised asjad on uurijate erilised lemmikud – mida tullakse korduvalt vaatama?

Uurijatele on huvitavad kindad, vööd, sukad-sokid, tekid-vaibad. Sageli toon lisaks oma kogust midagi 
juurde. Tuntakse huvi ka vanade tööriistade ja tarbeesemete vastu.

Kas mingid moeasjad on ka, nagu näiteks praegu on tekstiilide uurimine moes?

Paljud õpivad rahvuslikku käsitööd Viljandis ja Olustveres, sellepärast neid uurijaid on ka üpris palju.

Aga kas sul endal on ka emotsionaalne side mõne asjaga? Mõni asi on ehk eriti armas?

Ma elan ju ikkagi vanade asjade seas, nad on kõik mulle niivõrd südamelähedased. Ei oskagi öelda, 
mis mul võiks need erilised lemmikud olla, täitsa huvitav. Vanad fotod on võib-olla tõesti lemmikud, ka 
riidekirstud meeldivad eriti, üldse vana mööbel tegelikult… toolid ja… tegelikult ka dokumendid ja mün-
did ja… Tegelikult, kui hakkad mõtlema, siis on kõik kuidagi armsad. See ongi ju minu elu – vanad asjad.

Tead, mulle eriti ei meeldi need kaasaegsed videod, nende vastu ma olen küll äärmiselt külm.

Kas meil muuseumis filmijuppe ka on?

Meil on filmijuppe ka, midagi on, jah.

Kas must-valged või lausa värvilised?

Ikka must-valged.

Need on nüüd igasugustel kandjatel, osa on digiteeritud, osa on alles filmilintidel. Avo ja Jaak Kadarik 
on neid meile digiteerinud.

Muuseumi tekstiilikogu tuuluta-
mine külmas talves. 
Foto Anne Daniela Rodgers, 2021.
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Oled siinkandis juba aastakümneid elanud, kuidas hindad oma kohalikke teadmisi? Kas juhtub 
vahel ka nii, et tuleb kohalik koduloouurija ja sa ei oskagi tema küsimusele vastata?

Kuidas ma nüüd iseenda kohta selliseid asju öelda oskan? No ma arvan niimoodi, et ma tean neid asju 
küll, jah. Kõike on muidugi võimatu teada. Oma kodukoha kohta Läänemaal tean ma kohati paremini, 
ma olen sealt ju pärit. Lapsepõlves kogetud jutud jäävad igaveseks meelde, siis on aega neid kuulata. 
Töömeheeas on aega vähem, kontakt vanade inimestega ehk väiksem.

Sageli juhtub ka nii, et inimesed ei tea isegi, mida nad teada tahavad. Tulevad ja ütlevad, et talu nimi oli see 
ja see, aga mina tahan täpsemalt teada, kus see talu asus; küsijad ei tea seda tihtipeale isegi. Tegelikult 
on nii, et ka mina ei pääse kõigile andmebaasidele ligi. Näiteks uuemad talud, asundustalud, neid ei olegi 
nii lihtne leida. Paljud talud on ka sama nimega, isegi naaberkülades võib samanimelisi talukohtasid olla.

Ses mõttes ma ei saa öelda, et ma kõigile küsimustele vastuseid anda saan, aga ma püüan. Eks ma 
midagi ikka öelda oskan, vastust võlgu ei jää. Aga muidugi kõike ei saagi ju teada, ei ole võimalik…

Oled siin muuseumis olnud juba üle kahekümne aasta?

Jah, nüüd saab kohe 22 täis.

Oled sa täheldanud mingit muutust külastajates?

Kogusid külastatakse praegu rohkem kui varem, nüüd on ju elukestev õpe. Kõik käsitööoskused – puutöö 
ja tekstiil – nende vastu tuntakse palju rohkem huvi, kui selle sajandi alguses.

Aga ka näiteks genealoogilised küsimused, genealoogia oli minu leivanumber.

Kolmandik küsimustest, mis minuni jõuavad on genealoogilised või kodu-uurimuslikud, koha ajalugu, ka 
maakonna piires. Eks mul on ka oma võrgustik, omad inimesed, kellega ma räägin, kui mul endal mõni 
küsimus tekib. Näiteks siin Juurus on mul paar härrat-prouat, keda ma ühtelugu tüütan, Kaius on keegi 
ja Inglistel on ka üks proua. Mul on, jah, juba päris hea võrgustik, kellega ma neid asju arutan. Tihtipeale 
tekib mõni filosoofiline küsimus, sest asi või olukord võib olla nii või võib olla naa, mõnele küsimusele ei 
olegi alati ühest vastust.

Rait Talvoja muuseumi 
külastajatele tekikogu 
tutvustamas. 
Foto Anne Daniela 
Rodgers, 2020.
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Mida rõõmsat on ette tulnud?

Meie kogus on hulga asju ja esemeid, mille kohta pole õieti 
mingisugust infot. Sageli pole teada ka otsene annetaja. Aga 
iga museaali lugu on oluline. Sageli väga tavapärase eseme 
„elulugu“ teeb sellest asjast äärmiselt väärtusliku museaali.

Näiteks saksakeelne Balthasar Russowi Liivimaa kroonika 
1578. aastast. Sain meie kogus oleva kroonika loo teada. See 
oli ju ikka väga suur rõõm, nüüd on asjal lugu ka taga. Muidugi 
see kroonika on ka ilma loota väärtuslik, kuid looga kindlasti 
hinnalisem.

Balthasar Russowi 1578. aastast pärineva Liivimaa kroonika esileht. 
MT 1099 Ar. Foto Haldi Ellam, 2021. 

Räägi siis see lugu praegu ära ka.

Selle kroonika tõi muuseumisse 1972. aastal meie kunagine teadur Silvia Kleesmann (Pärn). Tulme-
raamatus on lihtsalt kirjas, et kogusse on võetud Russowi kroonika ja üleandja nimi Silvia Kleesmann, 
mitte midagi muud. Ükskord aga käisime muuseumitöötajatega Pärnumaal, kus Silvia Pärn nüüd elab, 
ekskursioonil ja sain temaga isiklikult kokku. Siis oligi võimalik tema käest küsida, kuidas see Russowi 
kroonika meieni jõudis. Ta mäletas küll, jah. Tema onu3 oli Eesti Vabadussõjas Valmiera ja Võnnu kandis 
võitlemas, vallutati seal üks mõis ära ja sõdalased läksid sinna sisse. Saali põrand oli paksult raamatute-
ga kaetud, võib-olla ma liialdan ka, ega seda nii täpselt ei tea, aga onu oli vaadanud, et sõdurid tallavad 
nendel raamatutel otsas. Tavaline soldat võib-olla ei tunnegi huvi raamatute vastu, aga onu oli haritud 
mees, tema võttis sealt üles kaks raamatut. Kas ta võttis need juhuslikult või ta valis ka, seda ei tea. Ja 
mis see teine raamat oli, seda ka ei tea. Arvata võib, et kui ta poleks seda sealt üles võtnud, küllap oleks 
see kroonika siis hävinud, päris kindel selles ka muidugi olla ei saa.

Aga seda, mis mõisast see võetud on, seda ei tea?

Ei, seda Silvia Pärn ei teadnud. Me käisime Lätis just selles kandis mitmeid aastaid ajalookonverentsil. 
Ükskord ma rääkisin neile meie kroonikast ja see tekitas seal kohe palju põnevust. Ja, et seda veel 
natuke huvitavamaks teha, siis ütlesin, et seal raamatus on uduselt näha ka mingid märkmed ja mingi 
pitsati moodi tempel. Võib-olla leiutatakse kunagi tulevikus mingi uus tehnoloogia ja sealt loeb ka midagi 
välja. Võib ju ka nii olla, et teil on kodus näiteks vana kummut ja kunagi saab sellelt välja lugeda, kes 
seda katsunud on. See on küll ulme praegu, aga keegi ju ei tea, mida tulevik toob. Või kaob kõik ükskord 
ära; me ei tea, eks?

Olgu, aga kõik need museaalid, mis meil siin on, kuuluvad ju riigile, tervele rahvale, kas on nii?

Jah.

3 Jaan Vare (1887–1972).
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Seega siin riigi piires saab neid igale poole liigutada. Aga mis saab siis, kui tõesti selgub, et see 
Russowi kroonika kuulub ikka Lätile, kuidas siis sellesse suhtuda? Mida teha juhul, kui nad taha-
vad seda tagasi saada?

Nojah, vaata, kui on mingid dokumendid, mis seda tõestavad, siis peab sellele mõtlema. Samas, Tartu 
Ülikooli varad on ju Voroneži Ülikoolis juba sada aastat hoiul ja midagi ei ole toimunud. Muidugi, neid 
näiteid on ju palju – Egiptus tahab ka Lääne-Euroopast oma varasid tagasi.

Nojah, baltisakslaste lahkumisega läks ka palju asju kaduma, räägitakse, et ka Juuru kirikuraamatutest 
üks on kaasa viidud. Ja ma tean ka seda, et Virve Õunapuu Hageri muuseumist otsib Hageri kiriku köstri 
Eylandti kroonikaid. Kolm köstrite põlve Eylandteid pidasid kohaliku elu kohta kroonikat, tegelikult lausa 
neli põlve, kuna Juuru köstri poeg Magnus Johann Schönrock alustas sellega (esimene Hageri Eylandt 
oli Schönrocki väimees), kui see ka juurde lisada. Need viidi 1939. aastal Saksamaale. Kui need nüüd 
üles leiaks, siis see oleks Hageri kihelkonna ajaloo seisukohalt väga oluline allikas.

Kas nii on ka juhtunud, et keegi tahab meie muuseumist midagi tagasi saada?

Seda on juhtunud. Teiste muuseumide kolleegidega on sellest ka juttu olnud, et vahepeal taheti oma 
asju tagasi saada.

Mida sellisel juhul protokoll ette näeb?

Me andsimegi kunagi ühe klavessiini tagasi. Kohila kandist tulid inimesed ja ütlesid, et nemad on kunagi 
selle siia toonud, ja see oli meil tõesti ka olemas, vahekuuris seisis. Kuna aga vahekuuris ei olnud tingi-
mused klavessiini hoidmiseks sugugi sobilikud, siis andsime selle neile tagasi.

Need on väga üksikud juhud siis? 

Seda küll, ega me ei tahtnud seda klavessiini tegelikult tagasi anda. Oleks see meil ekspositsioonis 
seisnud, siis ei olekski andnud. Meil on ikka tohutu ruumipuudus siiski, jah…

Aga muidu peab ikka dokument olema, mis asja omandust tõestab.

Russowi kroonika on meil siin suur haruldus, aga talurahva seaduse raamat (Eestimaa Talorah-
wa seadus, välja antud 1858), kui haruldane see on?

Selles mõttes on haruldane, et see peaks tõesti olema Juuru mõisavalla seaduseraamat. Kas nüüd Hans 
Tertsius seda isiklikult on oma käes hoidnud, seda ma ei tea, aga seda küll, et kohalikud mehed, Juuru 
ja Vankse küla mehed, on seda sirvinud ja lausa räbalaks lugenud. Kohalikus kontekstis on see raamat 
väga oluline asi. Aga Eestis on seda seaduseraamatut väga palju, ma arvan.

Aga peale nimetatute, kas meil on veel midagi erilist, haruldast?

Meie tekikogu on ka päris hea ja suur. Vanemaid tekke on meil küll vähe, ma mõtlen looduslike värvidega 
värvituid, ja naastpõimetekke – neid võiks ka rohkem olla.

Meie etnograafiliste esemete kogu on suur ja mitmekesine. Meie kogust pärit kiviveokelk on deponee-
ritud Eesti Rahva Muuseumi, kus seda on võimalik külastajail vaadata. Meie muuseumi eksponaadid, 
president Pätsi kirjutuslaud ja raamatukapp, on deponeeritud Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossi 
ekspositsiooni. Eks haruldusi ja erilisi asju on meil teisigi.

Kuidas on, kui keegi tahab meile midagi annetada? Kõike me juba ainuüksi ruumipuuduse tõttu 
ei saa vastu võtta?

Jah, nii on. Inimesed tahavad ikka üht-teist anda, aga meil on muuseumikogu täiendamise programm või 
protokoll. Seal on kirjas, mis kriteeriumitele asi peab vastama. Kõigepealt, asjal peab olema lugu ja see 
peab olema seotud kohaliku paikkonnaga. Sageli tuuakse selliseid asju, mis on ilusad, aga mingit muud 
infot selle kohta ei ole. Lugu peab ka olema!
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Vaat, kui nüüd juhtuks nii, et keegi tooks Russowi kroonika teise trüki siia, siis ei ole küsimustki, loomu-
likult võtan ma selle vastu, olgu sel lugu või mitte. Näiteks eestikeelse piibli esimese või teise trüki võtan 
ka igal juhul vastu. On asju, mille korral ei tule tagasilükkamine üldse kõne allagi.

Igal kollektsionääril on ju omad tippasjad, muidu ei ole kollektsioon tõsiseltvõetav; nii nagu meie muu-
seumil on Russowi kroonika. Selle üle võime tõesti uhked olla, juba ainuüksi sel põhjusel, et meie muu-
seu-mi usaldatakse, tõuseb ka meie muuseumi maine.

Aga mida teha riietega, mis on teisest maakonnast ja millel ei ole lugu, aga ilmselgelt on neil 
käsitööväärtus?

Tegelikult on see väga raske küsimus, ma pean neid asju ise nägema. Kui see tõesti midagi väga erilist 
on, näiteks, täielikult käsitsi kootud ja õmmeldud. Aga võib-olla peaks neid asju hoopis Viljandis näitama. 
Viljandis, Olustveres või Vigalas, seal nad õpivad seda ala.

Aga ma ikka mõtlen, et neid asju peab kodus hoidma. Võib öelda küll, et lapsed ei tunne huvi, aga võib 
juhtuda ka nii, et kui laps hakkab selle vastu huvi tundma, siis oled selle asja juba ära andnud. Üldjuhul 
sa seda siis enam tagasi ei saa. Teatud asjad peaks kodus alles hoidma, näiteks fotod, väiksemad ja 
looga mööbliesemed – kohvrid, kummutid, toolid jne, perepiiblid – ärge loobuge nendest!

Jah, muidugi, kui neid asju ei ole väga palju, selle ruumi ikka leiab, aga kui sul on terve pööning neid täis?

Aga las nad olla seal pööningul edasi siis.

Aga mis siis, kui tahetakse remonti teha, pööning välja ehitada?

Üks proua ostis ka omale maja, pööningul oli suur kast kahe noore armunu kirjavahetusega, noormees 
oli sõjaväes. Aga ma nii ütlesingi, et las nad olla sealsamas, küll see kast mahub sinna pööningule ära, 
sest muuseum siiski kahjuks ei saa kõiki asju vastu võtta. Võib-olla saja aasta pärast.

Vaipade talvine tuulutamine muuseumi õues värskes lumes. Foto Maire Põder, 2009. 
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Varem muuseumile asju ka osteti, kas nüüd ka selline eelarve rida on?

Ei, meil ei ole selleks raha. Kunagi oli eelarves, aga nüüd enam ei ole.

Mida sa arvad plaanitavast keskhoidlast?

Ega ma selle vastu otseselt ei ole. On ju selline vana reegel, et kõiki mune ei panda ühte korvi. Näiteks 
tsaariaja lõpus korjati vanad kirikuraamatud kokku, tuli revolutsioon ja väga paljud neist raamatutest 
läksid kaduma, mõne kiriku kogu arhiiv kadus. Hajutatusel on tegelikult oma eelis. Kõik kohad korraga 
igal juhul ei hävi, aga ühe koha puhul võib tõesti juhtuda, et sinna tekib must auk.

See on, jah, üks väga oluline moment.

Aga eks kaasajal on need ohud viidud ju miinimumini.

On muidugi asju, mis vajavad väga spetsiifilisi tingimusi, seesama etnograafia (Mahtra muuseumi et-
nograafiliste esemete kogu) koitamine näiteks, nendel riiklikel hoidlatel on kindlasti ka desokambrid. Mina 
ei saa garanteerida 100%, et minu asjadel ei ole koid küljes. Ma kujutan ette, et seal on kohe sellised 
spetsiaalsed ruumid, kus tehakse koitõrjet. Kas nad siis külmetavad või gaasitavad või teevad midagi 
muud, selles mõttes on muidugi juba hea, et nad seda teevad. Muidugi, neid väikeseid muuseume on ju 
nii palju, et kui nad kõik tahaksid ehitada nõuetekohased hoidlad, mõtle, kui kalliks see kõik läheks! Aga, 
kui kogu raha panna ühte hoidlasse, siis on see kindlasti ökonoomsem. Põhimõtteliselt, mina ei ole vastu. 

Teisest küljest, kui uurijad tahavad esemeid vaadata, siis nad ei saa neid sinu teada olevaid lu-
gusid kätte. Uurijate vastuvõtt on selles mõttes siis kehvem-vaesem, kas pole?

Aga kui need uurijad tulevad, nad peavad ju kõigepealt pöörduma meie muuseumisse. Uurijad peavad 
rohkem vaeva nägema, sest nad peavad kõigepealt minuga rääkima ja siis mina saadan keskhoidlasse 
kirja või teate, et need inimesed tulevad ja tahavad neid asju näha.

Lisaks see, et kui ma ise tahan ajutist näitust teha, siis pean asju edasi-tagasi tooma ja viima. Tegelikult 
on ju igal muuseumil omad hoidlad, on ju asju, mida saab väga edukalt muuseumis hoida, fotod näiteks.

Väikeste muuseumidega on üldse nii, et kindlust homse päeva ees ei ole. Ühishoidla loob eeldused sel-
leks, et väikeseid muuseume on lihtsam ära kaotada, aga tegelikult on riik siia ju nii palju juba panusta-
nud. Ühishoidla puhul võib tekkida oht, et väikeseid muuseume enam ei olegi vaja.

Aga, mis sa ise arvad, kas kümne või kahekümne aasta pärast on Mahtra muuseum veel olemas?

Ma arvan, et sellised väikesed punktid võiksid ikka jääda. Mulle isiklikult meeldivad miljöömuuseumid, mõned 
muuseumid on nii kaasaegsed, et seal läheb teatud hõng täiesti kaduma. Ma ei oska öelda, kas need väikesed 
muuseumid jäävad, aga ma ütlen, et nad võiksid jääda. Kuhu siis õpilased minna saaksid, kui nad kooliseinte 
vahelt välja tulla tahavad? Või ükskõik kes? Inimesed tahavad ju erinevates kohtades erilisi asju näha.

Olgu, aga viimaks, on sul uurijatele ka mõni üleskutse? Võib-olla on sul mõni huvitav ese või 
grupp asju, mille võiks võtta uurimisobjektiks? 

Etnograafiafondis on igasuguseid puunõusid, just uuriti ummiknõusid. Lukkusid ei ole meil eriti uuritud, 
näiteks on meil üks puulukk, kodalukk.

Mina aga propageeriks hoopis seda, et lapsed võiksid kodu-uurimist teha, isikulugusid korjata. Juurus 
on vanu prouasid, kes on siia tööle suunatud 1960. aastatel, ja nad on nüüd juba väga auväärses eas. 
Arhiiviuurimisega on nii, et arhiivid ju ikka püsivad, nendega ei juhtu midagi, aga inimesed kaovad.

Suur aitäh, Rait, meile muuseumielu selgitamast!

November 2020
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MAHTRA MUUSEUMI SUURANNETAJAID 
VIIMASEL VEERANDSAJANDIL

Rait Talvoja, Jaanus Plaat

Arvi Paidla on oma raamatus „Mahtra muuseum 25“ ära toonud tabelid Mahtra Talurahvamuuseumile 
aastatel 1969–1995 annetanutest ja arvele võetud museaalide arvudest. Kokku oli Mahtra muuseumis 
1995. aasta 1. jaanuariks arvele võetud 16 073 säilitusühikut.1 2020. aasta lõpuks oli Mahtra Talurah-
vamuusemi kogus arvele võetud 35 685 museaali, neist digiteeritud ja Eesti muuseumide infosüsteemis 
MuIS kujutisena näha oli 9200. Mahtra muuseumi annetajatest perioodil 1995–2020 saab ülevaate käes-
olevas kogumikus.

A. Paidla kirjutas oma ülevaates ka toonastest suurannetajatest: teiste seas kellassepp Mihhail Karpen-
ko (annetas aastail 1972–1987 1277 museaali, peamiselt mündid, kellad, õmblusmasinad jmt esemed); 
koduloolased Mihkel Aitsam, Leon Talisoo ja Ants Kruusimägi (arhiividokumendid, fotod, esemed); 
kollektsionäär ja kodu-uurija Eino Salmiste; kunstnik, fotograaf ja kollektsionäär Rein Berlokko jt.2

Viimased kaks jätkasid muuseumile annetamist ka järgnevatel aastatel ning on seetõttu käsitletud 
siin koos valikuga Mahtra muuseumi suurannetajatest alates 1995. aastast. Oleme piirdunud üheksa 
inimesega (kronoloogilises järjekorras), kindlasti oleks eraldi käsitlust väärt ka paljud teised esemeid 
annetanud inimesed, kellele kuulub muuseumi sügav tänu! Artikli lõppu on lisatud mõtteid ühelt suuran-
netajalt – intervjuu Eino Salmistega.

20. sajandi lõpu- ja 21. sajandi algusaastail oli muuseumi kogude aastane juurdekasv 1200–1500 ühiku ringis. 
See oli veel aeg, kus polnud täpselt paika pandud muuseumide kogumispoliitika. Meie pöörasime neil aastail 
suurt tähelepanu oma arhiivikogule, kus võimalusel täiendasime 20. sajandi I poole ajakirjade kogu. 
Kuna muuseumil oli oma fotograaf Avo Kadarik, siis täienes märkimisväärselt ka kaasaegne fotokogu.

Viimastel aastatel on ruumipuuduse tõttu muuseumi kogude kasv olnud alla saja ühiku aastas. Püüame 
täiendada kogusid ainult meie kandiga seotud oluliste ja oma lugu jutustavate esemetega. Järjest enam 
hakati tähelepanu pöörama kogumispoliitikale, sest hoidlad on kõikjal ülekoormatud. Iga muuseum pani 
paika oma prioriteedid. Põhiline on, et muuseum pole raamatukogu, kus on mahukas ajakirjade ja aja-
lehtede ning raamatute kogu. Need on olemas kohalikes raamatukogudes, vanemad trükised Rahvus-
raamatukogus või teistes raamatukogudes-arhiivides.

Viimase veerandsaja suuremad annetajad on olnud Elsa Erm Põlma külast, Arvi ja Mare Paidla Uuskülast, 
Heino Toomtalu Tallinnast ja Else Schotter Kohilast. Kõige olulisem ei ole alati kogus, vaid sisu. Igal 
muuseumil on oma kogu pärlid ning sageli on need saabunud just üksikannetuste või väiksemate partii-
de kaupa. Seetõttu teeme ka alljärgnevalt juttu Asta Alti annetustest, mis jäid lausa poole sajandi taha. 
Neid esemeid polnud arvuliselt palju, kuid enamik neist on väga väärtuslikud, meie etnograafiakogu 
tekstiilesemete parimad näidised.

1 Paidla 1995, lk. 67.
2 Vt lähemalt: Paidla 1995, lk. 67–76.
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Else Schotter oli Rapla pastor Joosep Liivi neljast lapsest noorim. Peale Tallinna Tütarlaste Kommerts-
gümnaasiumi lõpetamist astus ta Tartu Ülikoli loodusteaduskonda, peagi jätkas õpinguid majandustea-
duskonnas. 1939. aastal kolis ta seoses abiellumisega Kohilasse, kus ta abikaasa Jüri Schotter (1910–
1998) oli Kohila jaoskonna veterinaararst. Abikaasade ühiseks koduks jäigi Kohila, kus Jüri Schotter 
töötas loomaarstina ning abikaasa Else tema assistendina. 1957. a kolis Kohilasse nende lähedusse 
Else ema, pastor Liivi lesk Ella Liiv, kes veetis siin oma viimased eluaastad.

2000. a valmis EELK Rapla koguduse ja Mahtra Talurahvamuuseumi koostöös ühisnäitus „Joosep Liiv 
130“. Väljapaneku tegemisel oli aktiivne osaleja Joosep Liivi tütar Else Schotter, kelle kodusest arhiivist 
oli näitusel palju fotosid, dokumente ja pastor Liiviga seotud esemeid. Peale näituse lõpetamist annetas 
proua Else osa fotosid Mahtra muuseumile.

Järgmine kontakt Else Shotteriga oli siinkirjutajal seoses Kuuda seminari raamatu koostamisega Mahtra 
muuseumi toimetiste sarjas. Selgus, et tema emapoolne vanaisa Hans Hübe oli „Kuuda poiss“. Lisaks 
muule infole saime ka Hübe portreefoto.

Edaspidistel aastatel saime proua Schotterilt hulga ajalooliselt väärtuslikke esemeid. Nii on meie kogus 
aukohal Ella ja Joosep Liivile mõisnike konvendi poolt pulmadeks kingitud lauahõbe, osa lõunaserviisist, 
söögitoa toolid, 19. sajandi lõpu tekstiilesemeid.

Else Schotterilt saime tema vanemate täieliku kirjavahetuse 1915. aastast, mil septembris paljud balti-
sakslased Siberisse asumisele saadeti, nende seas ka Joosep Liiv. Nad elasid Irkutski lähedal, üheksa 
kuu pärast nad vabanesid ja said koju tagasi pöörduda. Saime ka Ella Liivi poolt kirjutatud „Armsatele 
lastele ja lastelastele mõningaid ülestähendusi oma esivanemate kohta ja ka mälestusi oma lapsepõlvest 
ja pärastisest elust“. See on väga mahukas ja detailne jutustus tolle aja oludest ja sündmustest.

Joosep Liivi perekond umbes 1930. aastal. Vasakult Else, Joosep ja Ella Liiv.
Tagareas vasakult Salme ja Helga. Foto O. Vaaro. Erakogu.
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Elsa Erm (1920–2010)

14. novembril 2000. a läksime Sillaotsa muuseumi 
soovitusel ühiselt külla Põlma tuuliku lähedal asuvasse 
Potissepa tallu Elsa Ermile. Kuna Elsal endal lapsi ei 
olnud, siis hakkas ta oma majapidamist vähehaaval 
vähendama ja peamine soov oli temal, et Potissepa 
talu esemed ja nende lood säiliksid muuseumis. 

Mida aasta edasi, seda väärtuslikumaid asju me 
sealt leidsime. Kuna vanaproua pension oli suhteli-
selt väike ja tol ajal oli rahalisi vahendeid muuseu-
mikogu täiendamiseks, siis oli võimalik sel moel teda 
ka aidata.

Nii saime me Potissepa talust väga palju erine-
va vanusega fotosid, raamatuid ja dokumente, 
tekstiilesemeid. Muuseumisse jõudsid paljud tar-
beesemed ja toasisustust: grammafon, lambid, samo-
var, Lellapere mõisast pärit toolid. Imeline oli see, et 
igal tema käest saadud esemel või fotol oli olemas 
selle lugu, millist asja juhtub harva. Kõik proua Elsa 
asjad ja esemed olid äärmiselt hästi hoitud.

Kui proua Elsa Erm lõpuks otsustas hooldekodusse 
minna, tegime ta toad praktiliselt mööblist tühjaks. 
Uue kodu leidsid erinevad lauad ja toolid, kapid ja 
kummut, diivan ja puhvetid. 

Elsa Erm, neiupõlvenimega Tomson, sündis Järva-
kandi klaasivabriku töölise perekonnas. Tema sünni-
kodu nägi täpselt nii välja kui Järvakandi klaasimuu-
seumi töölise korter. See sisustatigi Elsa näpunäidete 
järgi.

Enne kooliminekut kolis nende pere Märjamaale. Peagi tuli neile külla Potissepa talu perenaine Anna 
Reinvald. Kuna Tädi Anni oli Elsat peaaegu iga päev Järvakandis vaatamas käinud, siis ta ei kujutanud 
ette elu ilma õetütreta. Tädi tuli külla ja võttis korraks tüdruku endaga kaasa. Paari nädala pärast tuli 
ema talle järele, aga ka Elsale oli tädi Anni väga oluline. Ta ise ütles meile, et ema oli väga hea, aga tädi 
Anni… ülihea, ei leia sõnugi! Nii saigi Elsast Ernst ja Anna Reinvaldi kasutütar. Ise oli ta ütelnud oma 
emale, et tütred peavad ikka kodust välja minema, tema läheb juba varem.

Elsa jäigi Potissepa tallu, kus ta kasuisa oli väikese koduse savitööstuse omanik, potissepp, talupidaja ja 
kõikide kohalike seltside eestvedaja või osaline. Tädi Anni oli tubli ja eesrindlik taluperenaine ning ta lõi 
kõigis abikaasa ettevõtmistes kaasa.

Elsa lõpetas Kehtna kodumajanduskooli, abiellus omakandi noormehe Eduard Ermiga. Nad elasid oma 
ühise elu Tallinnas, kuid Elsa käis pidevalt oma kallitel kasuvanematel külas. Peale abikaasa surma tuli 
Elsa lõplikult koju – Potissepa tallu.

Lesepõlve aastaid täitis kooselu Aleksander Jaanusega, kes oli aastaid olnud represseeritud. Sass, 
nagu Elsa teda kutsus, oli Elsale igati võrdväärne partner.

Elsa Erm koos koer Possega oma koduaias. 
Foto Jüri Metssalu, 2001. Mahtra Talurahvamuuseumi
fotokogu, MT 600 14 F.
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Asta Alt (sündinud 1922)

1969. aasta maikuus, veel enne Mahtra Talu-
rahvamuuseumi ametlikku asutamist, annetas 
Päärdu lähedal Kurevere külas elav Asta Alt 
muuseumile suure hulga väärtuslikku „riidekraa-
mi“. Kuna need esemed on kõik väga erilised, 
siis peab need lausa ükshaaval üles lugema.

Nende seas kaks paari väga kaunikirjalisi la-
bakindaid ja üks paar erilise mustriga sõrmi-
kuid, viimased on meie kindakogu visiitkaar-
diks. Täielik komplekt Vigala kandi naiste 
rahvariideid koos sõle ja keega. Mitu paari kir-
juid villaseid sukki ja sukapaelu, kirevaruuduline 
suurrätik, mitmed rahvariidevööd, meie kogu 
ainus naastpõime tehnikas mustapõhjaline 
vooditekk, Lääne-Eesti suletud kompositsioo-
niga kirev voodivaip ja imeilus saanitekk. Kõik 
need esemed pärinevad Triinu Sinikase rikka-
liku kaasavara hulgast. Seejuures paljud neist 
on tema enda kootud, tikitud, mõnda neist 
pole kunagi kasutatud.

Triinu Sinikas (1863–1948), neiuna Lespa, oli 
pärit Vigala kihelkonna Kojastu külast, suu-

rest, jõukast ja lasterikkast Nisu talust. Triinu valmistas 
endale rikkaliku kaasavara. Eks tal oli selleks ka aega, 
sest Triinu abiellus alles 1904. a ja asus elama Päär-
du Kurevere küla Hiiumaa talu maadel asuvasse Sinika 
sauna, mille juurde kuulus vaid vakamaa maad.

Triinu noorem õde Mai (1881–1967) oli õppinud rätsep. 
Oli 3 aastat töötanud Riias, 4 aastat Moskvas. Revolut-
siooni ajal tuli ta isakoju tagasi. Mai abiellus I ilmasõ-
jast tulnud Jüri Altiga (1883–1941), kes oli Koeru ki-
helkonnast Vaali külas pärit vuttermeister – mõisate 
loomaravitseja. 1913. a leseks jäänud Triinu Sinikas 
kutsus Mai ja Jüri enda juurde elama. Nende ainus tütar 
Asta sündis 1922. a Sinika saunas.

Asta Alt (keskel) koos tädi Triinu Sinikase ja ema Mai Altiga. Koopia 
Madis Rukki 1933. aasta fotost. Erakogu. 

Triinu Sinikase kootud sõrmkindad 19. sajandi lõpust 
(Mahtra Talurahvamuuseumi kogus MT 338 E). Foto Haldi El-
lam, 2021. 
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Asta abiellus Mihkel Pallasega (1910–1965), neil oli lasterikas pere. Abikaasa Mihkel oli kolhoosis bri-
gadir. Valekaebuse põhjal mõisteti ta süüdi ja ta oli aastatel 1950–1954 Narva lähedal range režiimiga 
koloonias. Sealne elu jättis talle kohutavad mälestused ja rikkus ta tervise.

Asta Alt oli seitse aastat masintraktorijaamas arvestaja. Peale MTJ-de laialisaatmist töötas ta kolhoosis 
põllutöölisena. Oma vanaduspäevad veedab vanaproua oma poja Jaan Alti peres Kurevere külas 
Vanamiku-Vanatoa talus.

Linda Keller (sündinud 1925) 

1999. a märtsis, seoses näituse „Märtsi-
vapustused“ avamisega oli rohkearvuliste 
külaliste seas ka üks proua Vigalast, 
kel oli väga hea ülevaade selle kandi 
küüditatutest ja vangistatutest. Nõnda 
algas meie suhtlus Linda Kelleriga (neiuna 
Pikani).

Linda Pikani sündis 1925. a Vigala Ojapere 
küla Roomandu talus, pere oli suur. Kui ta 
oli 12-aastane, surid ühel aastal ära nii ema 
kui ka vanaema. Paekülas elav tädi võttis 
ta endale kasutütreks. Märkamatult sai 
15-aastasest Lindast tasuta teenijatüdruk, 
kelle peale valati välja kõik pere ebaõn-
nestumised. Selline elu kestis üle kahe 
aasta. Kord küllatulnud vanem õde sai aru, 
mis oludes Linda pidi elama. Järgmise elu-
koha sai emapoolse tädi peres Kalda ta-
lus. Seal elas ta kuni abiellumiseni, mil läks 
mehekoju.

Linda Keller, kes elab Naravere külas Ja-
kobi talus, on suure pere ema, väga kirglik 
koduloohuviline ja oma kodukandi hea 

tundja. Meie lähim koostöö algas raamatu „Kuuda seminar 150’’ tegemisel, mille tarvis saime proua 
Lindalt mitmeid olulisi andmeid ja fotosid. Külastasime Jakobi talu paar korda. Lahke perenaine kattis 
meile alati küllusliku kohvilaua ja lasi meil uurida oma põhjatuid varasalvesid. Ta lubas meid aita, öeldes: 
„Otsige, tuhnige, võtke mis tahate!’’.

Jakobi talust tõime hulga esemeid. Erilisemad on viimase tsaari ja tsarinna värvilised trükipildid, lai 
meeste rahvariidevöö (meie kogus ainuke), igasugused ajakirjad, raamatud. Suurtest esemetest pakktarud 
ja Ants Laikmaa vanematele kuulunud sohva. Nimelt Laikmaa õde Anni Laipmann elas oma viimased 
vanaduspäevad Jakobi talus.

Linda ise ütles enda kohta, et lasterikka pere emana oli ta teistmoodi, tavalisest erinev. Kui kolhoosiajal 
mindi kuhugi bussiga ekskursioonile, siis enamik naisi läks poode kammima, aga tema pidas olulisemaks 
näha muuseume, tutvuda arhitektuuri ja kunstiväärtustega. Ta on oma kodukandi ajaloo ja inimeste väga 
hea tundja ja ta on oma teadmisi ka kirja pannud. 95-aastasena tundis Linda Keller endiselt suurt huvi 
ümbritseva vastu.

Linda Keller 25. märtsil 1999 näituse „Märtsivapustused’’ avamisel. 
Foto Avo Kadarik. MT 495 4 F.
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Leo Rehemaa (1932–1998)

Leo Rehemaa oli põline Kaiu inimene, kes elas oma isatalus Aukemäel 
sünnist kuni surmani. Rehemaa oli aktiivne fotograaf, kes pildistas pal-
jusid tolleaegseid ettevõtmisi ja sündmusi. Kodukandis kutsuti teda sageli 
nii rõõmsaid kui kurbi perekondlikke sündmusi jäädvustama.

Leo Rehemaa oli Juuru kihelkonna, eriti Kaiu, Kuimetsa ja Vahastu kandi 
uurija. Pikaajalise arhiivitöö tulemusena koostas ta palju dokumentaalseid 
uurimusi. Tema sulest on ilmunud käsikirjaline Kaiumaa ajalugu 28 vihi-
kus. Rehemaa on muuseumile annetanud 238 erinevat uurimust, ürikut ja 
dokumenti. Tema õelt Maine Väljaotsalt on laekunud 289 ja vennalt Heino 
Rehemaalt 108 museaali. 

Lisaks täienes ka muuseumi käsiraamatukogu mitmete Rehemaale kuu-
lunud raamatutega. Leo Rehemaa oli suur raamatusõber ja tal oli väga 
rikkalik aja- ja kodulooliste raamatute kogu. Alates 1959. aastast oli Re-
hemaa viljakas Rapla rajooni ajalehe lisalehe „Koduloolane” autor. Rehe-
maa 80. sünniaastapäeval 2012. a oli tema töödest ja tegemisest Eeru 
kõrtsis väike näitus.

Leo Rehemaa 1960. aastatel. 
Foto MT 3949 1 F.

Rehemaa perekond 1957. aasta jaanipäeval. Vasakult: Leo, Maine, Meida, ema Juuli, isa Jüri, Heino. MT 3954 8 F.
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Illar Eesik (1932–2005)

Mahtra külast pärit Mahtra sõdalase Adra Mihkli tütre pojapoeg Illar Eesik on olnud kogu oma elu juhti-
vatel kohtadel, elupõline riigiametnik, kes tegeles aktiivselt spordi ja isetegevusega. Side Mahtra muuse-
umiga tekkis tal juba enne selle asutamist. 1958. aastal, Mahtra sõja 100. aastapäeva eel, anti Eesikule 
korraldus otsida katusemeister, kes Eeru kõrtsile kiiresti rookatuse peale teeks. Raske olukorra lahen-
das ta oma isa Teodor Eesik, kusjuures Illar oli ehitusel isa peamiseks abimeheks.

Töötades 10 aastat EKP Rapla Rajoonikomitees erinevates ametites ning seejärel Rapla Rajooni TSN3 

Täitevkomitee esimehena aastatel 1972–1982, oli ta aktiivne muuseumi rajamise toetaja ja hiljem Mahtra 
Talurahvamuuseumi sõber ja abistaja ning esemete annetaja.

1998. a debüteeris Eesik muuseumi korraldatud Mahtra sõja 140. aastapäevale pühendatud mälestuste 
„Mina ja Mahtra’’ kogumisel uurimusega „Adra Mihkli lugu’’. Seda legendaarse Mahtra sõdalase lugu 
täiendades ja edasi arendades ilmus 2002. a Eesiku sulest publitseeritud uurimus „Adra Mihkli sugu“. 
1998. aastal annetas Illar Eesik 95 Mahtra sõdalase Adra Mihkli järeltulijate ja Mahtra külaga seotud fotot 
Mahtra muuseumile.

Illar Eesik ja Silvia Kuusemets istutamas uut kaske oma vanavanaisa Adra Mihkli mälestuseks 16. mail 1998. Foto Avo Kadarik. MT 
457 17 F.
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E. Salmiste toodud viljapeksumasin ja viina-aam Mahtra muuseumi hoidlas. 
Foto Jaak Kadarik, 1997. MT 409 33 F.

Foto 10. Ants Kruusimägi ja Eino Salmiste on saabunud järjekordselt kogu-
misretkelt 1969. aastal. MT 523 39 F

4 Arvatavasti 1991. aastal, nagu E. Salmiste väidab allpool olevas intervjuus. Enamik vanadest mootoritest ja masinatest on ametlikult Mahtra 
muusuemi kogusse võetud 1999. aastal. Paidla 1995, lk. 69.
5 Paidla 1995, lk. 69.

Eino Salmiste (sündinud 1937)

Eino Salmiste on suurkoguja, 
fotograaf, muusika- ja laulu-
mees, näitemänguharrastaja 
ja kodu-uurija, kelle sulest on 
ilmunud rohkesti artikleid ja 
uurimusi Juuru kandi minevi-
kust. Lisaks Mahtra Talurah-
vamuuseumile on ta teinud 
aktiivset kaastööd Eesti Rahva 
Muuseumile. Salmiste toimeta-
misel hakkas 1987. aastal ilmu-
ma Mahtra sovhoosi infoleht, 
millest kujunes välja Juuru valla 
infoleht – Juuru Valla Teataja, 
mida Eino Salmiste toimetas 
2007. aastani.

E. Salmiste sündis Kaius Salu-
taguse külas. Enamiku oma 
elust on ta elanud Juuru alevi-
kus. 1981. aastal tegi Ingliste 
päritolu Tallinna mees Leon-

hard Palmiste Mahtra sovhoosi juhtkonnale ettepaneku asutada vanatehnika muuseum. Mahtra muu-
seumil polnud selleks piisavalt vahendeid ja inimesi, aga sovhoosi juhtkonnale see ettepanek meeldis. 
Hankinud ministeeriumist vastava loa, sai selle töö korraldajaks Eino Salmiste. Tema peamiseks kaas-
tööliseks oli Leonhard Palmiste, kes omas teavet vanade masinate ja nende võimalike asukohtade kohta 
ning tegeles vanatehnika restaureerimise ja korrastamisega. Kogumisega tegeleti aktiivselt kuni 1985. 
aastani. Hiljem4 anti see vanade masinate kogu üle Mahtra muuseumile. Salmiste on Mahtra muuseumile 
esemeid toonud aastakümneid, tema annetatud säilikuid on muuseumis üle tuhande.

Aktiivse fotograafina jäädvustas Eino 
Salmiste aastakümneid kohalikke inimesi 
ja sündmusi. Paljud neist fotodest on jõud-
nud ka muuseumi. Muuhulgas on Salmiste 
pildistanud ja filminud 1983. aastal Mahtra 
muuseumi ekspeditsiooni Lääne-Sibe-
risse, mil Mahtra sõja keskse osalise, Si-
berisse väljasaadetud Hans Tertsiuse 
hauale paigaldati mälestusplaat.

Aastatel 1980–1994 võeti Mahtra muu-
seumi kogus arvele 1055 E. Salmiste 
annetatud eset.5 Suurkoguja on jät-
kanud muuseumile esemete annetamist 
ka viimastel aastakümnetel. Temaga on 
2020. aastal teinud intervjuu A. D. Rod-
gers, mida saab lugeda käesoleva artikli  

         lõpul. 
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Tiit Petersoo (sündinud 1937)

Tiit Petersoo on suur loodusemees, kodu- ja 
kultuuriloolane, osav sõnaseadja, Mahtra muu-
seumi sõber, toetaja, annetaja ja uurimuste au-
tor. Asudes tööle Rapla rajooni, tekkisid tal kohe 
tihedad sidemed Mahtra muuseumiga 1976. 
aasta vabariiklikku kodu-uurijate kokkutulekut 
korraldades. Jätkusid külaskäigud muuseumi 
kohtumisõhtutele nimekate kultuuritegelaste-
ga. Lisaks veel otsene abi muuseumi ümbert 
võsa raiumisel, Eeru kõrtsi kurediku korrasta-
misel ning osalemine teistel talgutel. Viimaseks 
suuremaks ühisettevõtmiseks oli 2007. aastal 
Mahtra muuseumiga tihedalt seotud tuntud kodu-
loolase Mart Tapupere 100. sünniaastapäeva 
tähistamine.6 2007. a toimus Mart Tapuperele 
pühendatud ajaloopäev Kodila põhikoolis ja 
2008. aastal ilmus brošüür „Mart Tapupere’’, 
mis valmis Petersoo käe all.7 2017. aastal pi-
das Mahtra muuseum T. Petersood 80. juubeli 
puhul meeles näitusel „Mahtra tegijad’’.

Rein Berlokko (sündinud 1947)

Rein Berlokko on kollektsionäär, fotograaf 
ja harrastuskunstnik. Mahtra muuseumi 
fondides on üle tuhande tema toodud säi-
liku: dokumendid, ajaloolised ja ta enda pil-
distatud fotod, märgid jne. Berlokko sündis 
Kohila külanõukogus Angerja külas Välja-
mardi talus, praegu elab Raplas.

Kogumisega on ta tegelenud kogu oma 
teadliku elu. Lapsepõlves alustas lin-
nusulgede ja kivikestega, algkoolipoisi-
na kogus ümbrikupilte ja padruneid, rin-
namärke hakkas koguma 1966. aastast. 
Peale sõjaväeteenistust lisandusid vanad 
postkaardid, siis käekellad, väikesed pu-
delid, fotod jne. Suur osa leide tuli Rapla 
rajooni prügimägedelt. Sellise päritoluga on 

Tiit Petersoo ajalookonverentsil „95 aastat Velise Vabariiki’’ 
17. detsembril 2000 Velisel. Foto Avo Kadarik. MT 593 3 F. 

Rein Berlokko Juuru vallamajas Mahtra muuseumi uutes hoidlates 
triikraudade kogu uurimas. Foto Aare Hindremäe, 2020.

6 Mart Tapupere (1907‒1974) oli üks Mahtra muuseumi „ristiisadest’’. 2. veebruaril 1967 olid Juuru endise vaestemaja trepil koos Erich 
Kaukver, Peet Sillaots, Elem Treier, Ants Kruusimägi ja Mart Tapupere. Nad leppisid omavahel kokku: „Siia ta tuleb!’’ Ja nii läkski (Paidla 1995, 
lk. 91). Tapupere oli suur koguja, mälestuste talletaja, käsikirjaliste uurimuste autor. Ta on Mahtra muuseumile 1971.–1972. aastal annetanud 
278 säilikut (Paidla 1995, lk 69.) sealhulgas uurimusi ja haruldasi fotosid (alates 19. sajandi lõpust). M. Tapupere kohta vt lähemalt Paidla 
1995, lk. 91–93; Kulagina, Ester. Sajand tuntud kodu-uurija Mart Tapupere sünnist. Nädaline 13.10.2007, lk. 7. 
7 Mart Tapupere 9. oktoober 1907 – 20. august 1974. Koost. Tiit Petersoo. Alu 2008. 
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=nadaline20071013.1.7.
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Mahtra muuseumis näiteks Käru metskonna arhiivitoimikud, Kohila paberivabriku ehitusplaanid, Ohekat-
ku koolmeister Undritza kirjavahetus.

Vahetustega töö miilitsas võimaldas Berlokkol võtta lisaameti Rapla varumiskontoris, kus ta pakkis kalt-
su ja vanapaberit, nii leidis ta utiili hulgast väärtuslikke dokumente, raamatuid, fotosid ja paberraha. Kalt-
sude seas leidus rahvariideid, vormirõivaid, kübaraid ning vanu nahkesemeid. Muuseumide ja raamatute 
vahendusel süvenesid teadmised ja arusaamad vanavarast ja selle säilitamise vajadustest.

Rein Berlokko Mahtra muuseumile 50. aastapäeva puhul kingitusi andmas. Foto Aare Hindremäe, 2020.

Fotograafina on Berlokko pildistanud kogu Rapla maakonnas, sealhulgas on ta jäädvustanud pea kõik 
Rapla majad. Berlokko ise on jäädvustatud režissöör Peeter Toominga 1985. aasta ringvaates „Nõukogude 
Eesti“ nr 21 „Rapla harrastusfotograaf Rein Berlokko”.

1970. aastatel tekkis tal uus hobi – maalimine. Läbi aastakümnete on ta maalinud Raplamaa looduskau-
neid paiku, samuti ajahambast puretud ja hävimispiirini jõudnud ehitisi. Berlokko fotodel ja maalidel on 
jäädvustatud palju hävinud hooneid, mille kohta muid pilte polegi.8

Kokku on aastaks 2020 Berlokko andnud muuseumile tasuta 1025 museaali, peamiselt fotosid, arhiivido-
kumente, märgikogu jt esemeid.9 Tema väärtuslik fotokogu enda ja teiste piltidest Raplamaa paikadest 
ning inimestest moodustab Mahtra muuseumi fotokogu raudvara.10 Oma viimased annetused tegi Ber-
lokko 2020. aastal muuseumi poolesajandi juubelil, olulisem on õlimaal „Suur kivirist Atla mõisa lähedal 
rohumaal”, autoriks muidugi annetaja ise. 

8 Rein Berlokko: „Meeldib maalida oma armastust looduse ja vana arhitektuuri vastu. Ajahammas pureb halastamatult. Palju kaunist ja roman-
tilist arhitektuuri on kadunud, millest pole ei fotot, maali ega joonistust. Vahel tahaks hüüda “peatu hetk“. Kui mõelda, kes ja kuidas elanud ja 
miks kõik on nii nagu on …’’ (http://kohilaraamat.blogspot.com.ee/2016/08/rein-berlokko-maalinaitus-raplamaa.html).
9 Aastaks 1994 oli neist arvele võetud 832 museaali (Paidla 1995, lk. 68–71).
10 Lisaks Berlokkole on muuseumi väärtuslikku fotokogu oluliselt täiendanud Jaan Nikker ning Avo ja Jaak Kadarik. Raplamaa ajalehtedest on 
Ühistöö fotokogule lisandunud 2020. aastal ka ajalehe Nädaline ja Raplamaa Sõnumid fotokogud (peatoimetaja Tõnis Tõnissoni annetusena)
Kokku oli Mahtra muuseumi kogus 2021. aastaks 9293 fotot, millest on digiteeritud ja soovijaile interneti vahendusel nähtavad 8760 fotot.
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Kokkuvõtteks meenutame, et Mahtra Talurahvamuuseumi kogudele ja muuseumile pani aluse kauaaegse 
Juuru kooli emakeele õpetaja Ants Kruusimägi (1909–1987) tegevus.11 Ta kogus ise Juuru koolis 1948. 
aastal loodud muuseuminurga tarvis vanavara ning tänu tema õhutusele sattusid õpilaste abil kooli 
muuseuminurka paljud eksponaadid, sealhulgas 1858. aasta talurahva seaduse raamat. 1958. aastaks 
kasvas see kogu isetegevuslikuks muuseumiks uue Juuru rahvamaja ruumides ning sai aluseks 1970. 
aastal avatud riiklikule Mahtra Talurahvamuuseumile. Kogumistegevus jätkus seejärel veelgi suurema 
hooga. 

Tänaseks asuvad Mahtra Talurahvamuuseumi hoidlad kuues erinevas hoones, neist parimad tingimused 
on 2019.–2020. aastal rajatud uutes hoidlates ajaloolises Juuru vallamajas. Need kaasaegse sisustuse-
ga hoidlad avati publikule Mahtra Talurahvamuuseumi 50. juubeliks, sellest ajast pääsevad osadesse 
(avatud) hoidlatesse ka tavakülastajad muuseumitöötaja juuresolekul.

Tänu kõikidele heldetele andjatele on Mahtra Talurahvamuuseum omanäoline nii oma kogude kui eks-
positsiooni poolest. Aitäh!

11 Ants Kruusimäest loe lähemalt tema suurteose sissejuhatuses: Kruusimägi, Ants. Juuru kihelkond. Juuru külanõukogu. Mahtra Talurah-
vamuuseumi Toimetised V. Juuru 2015, lk. 9–18; vt ka Paidla 1995, lk. 21–25. Kogude ja muuseumi loomisest vt lähemalt Kruusimägi 2015, 
lk. 175–178. 

Tornikell. Hõreda mõisa teokell, valatud 1793 Revalis L. V. Breverni tehases. Teokell oli signaalinstrument. Algselt kasutati puust 
lokulauda (löödi kokku näiteks kuuselauda ja puuvasarat ehk löödi lokku). Hiljem kasutati ka tornis asuvat kella, mis andis märku 
töö algusest ja lõpust, samuti karja kojukutsumiseks või rahva kokkukutsumiseks mingi õnnetuse puhul (tulekahju jne). Tornis
rippunud Hõreda mõisa kell jõudis Mahtra muuseumi 1980. aastal tänu Eino Salmistele. MT 1402 Aj. Foto Jaak Kadarik.
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VESTLUS MAHTRA TALURAHVAMUUSEUMI 
SUURANNETAJA EINO SALMISTEGA 

Kust olete pärit, kuidas jõudsite Juuru?

Sündisin Kaiu vallas, isa-ema elasid Hõreda mõisa moonakatena mõisa töölistemajas, isa oli seal kar-
jamees. 1959. aasta detsembris jõudsin Juuru. Paari aasta pärast tuli Maidla Lastekodusse kena noor 
kasvatajanna, kes mulle kohe väga meeldima hakkas. Lõpuks abiellusimegi. Elasime siinsamas muuse-
umi peamajas, meie abieluvoodi oli praeguses direktori kabinetis (naerab). Süüa aga tegime põhiliselt 
õues, seal puude all. Talvel oli siin hirmus külm. Kui käisime talvel ära, olid veeämbrid kõik jääs. Nooru-
ses ei pane selliseid asju tähelegi.

Kuidas algas koostöö Mahtra muuseumiga?

Kui olin saadik, pidin ka muuseumi ehitusel silma peal hoidma, sealt hakkaski muuseumiga tihedam side 
peale, peamiselt Elmot Abeliga (muuseumi direktor aastatel 1968–1981). Olen ka Schmitte Tiiaga palju 
asju ajanud12, kogu aeg oli midagi teha. Suurema hoo saime aga sisse siis, kui hakkasime asutama ma-
sinamuuseumi 1981. aastal, see aga erinevatel põhjustel ei läinud vedama. Mahtra muuseumile andsin 
masinad 1991. aastal üle. Kõiki ei tahetud, ei vastanud muuseumi soovile. Üks aurukatel jõudis Sillaotsa 
muuseumisse, üks seisab Rapla Hepa bensiinijaama ees, paar tükki peaks veel alles olema, aga ei tea 
täpselt kus.

Iseloom on mul ka selline, et ma ei raatsi midagi ära visata, aga kui asju liiga palju koguneb, siis ei saa 
enam endale hoida. Mul endal muidu sellist erilist filosoofiat ei ole, et tahaks nüüd oma nime kuskile 
väga jäädvustada, lihtsalt mul on kahju sellestsamast esemest, ma ei taha teda prügikasti ära visata. 
Ma oskan neid vanu asju hinnata. Asju on palju kogunenud aastate jooksul. Minu ema margapuu on 
ka siin muuseumis. Ema oli ühe käega, kasvatas viis last üles! Mul on alatiseks meeles, kuidas ta seda 
margapuud omale kätte sättis – mis ta kõik ühe käega ära tegi! Kui sovhoosiaeg lõppes, andsin palju 
pildimaterjali muuseumile üle. Ise tegin ka pilte. Üks suurematest töödest on ka Mahtra esiajalugu, mille 
kirjutasin, materjali selleks kogusin kümme aastat.

Mõned asjad, mis otseselt Juurut ei puuduta, olen andnud Eesti Rahva Muuseumile. Väga huvitavad 
kirjad olid minu abikaasa ema ja tema venna, kes Ameerikas elas, kirjavahetus. Ma trükkisin need ringi 
ka. Koos kirjadega oli 40 lk lisamaterjali, kus selgitasin tagamaid, kes on kes.

Miks te need kirjad just ERM-ile andsite, mitte aga meie muuseumile? 

Ma arvestasin sellega, et see vajas laiemat kõlapinda. ERM tegi ka sellise üleskutse, et kellel on midagi 
taolist. Pealegi minu abikaasa ema ei ole Juuru piirkonnaga üldse seotud olnud.

Kas teil on meeles ka esimene ese, mille muuseumile annetasite?

Esimest eset küll enam meeles ei ole, sest kui oled üle tuhande eseme annetanud, siis enam ei oska 
sellist asja meenutada. 

12 Tiia-Helle Schmitte, Mahtra Talurahvamuuseumi direktor aastatel 1981–2010.
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Kas on juhtunud ka nii, et tahate midagi muuseumile anda, aga muuseum ei ole asjast huvi-
tatud?

Kindlasti on nii olnud, aga konkreetselt ei oska praegu midagi välja tuua, ma pole neid asju niimoodi 
tähtsustanud.

Aga kas mõni ese on niimoodi ka südamele jäänud, et oleks võinud endale jätta?

Ei ole (naerab). Kahetsust küll ei ole mingisugustki.

Teie olete kõiki annetatud asju oma käes hoidnud. Kui te need asjad muuseumile ära annate, siis 
neid enam käes hoida ei saa – käeline side kaob. Mis te arvate, kas esemed muuseumis võiksid 
olla katsutavad? Mida annab eseme oma käes hoidmine?

Kui igaüks asju katsuma hakkab, siis ei jää sellest asjast palju midagi järele. Muuseumis ei tohi ju isegi 
välguga pildistada, mis siis veel katsumisest rääkida?

Mina tahaks muuseumile anda veel rohkem, aga mul on tunne, et muuseumil ei ole rohkem kohta, kus 
neid asju hoida. Mulle pole oluline, et asjad oleksid kindlasti just kohalikus muuseumis, asja säilimine on 
olulisem. Minu juurde kõik ära ei mahugi (naerab). 

Vestlust refereeris Mahtra Talurahvamuuseumi pedagoog Anne Daniela Rodgers

November 2020

Eino Salmiste on olnud läbi elu tubli laulu- ja pillimees. Tema pilli järgi on tantsitud ka Mahtra muuseumile kuuluvas üle 200 aasta 
vanuses Eeru kõrtsis. Fotol Salmiste kodu-uurijate kokkusaamisel Atla-Eeru kõrtsis 4. jaanuaril 2002. Foto Avo Kadarik. MT 627 4 F. 
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MUUSEUMIVARADE ANNETAJAD/MÜÜJAD 
1995–2020
Koostanud Anne-Daniela Rodgers, Haldi Ellam, Rait Talvoja
Mahtra Talurahvamuuseumi kogudesse annetajatest ja müüjatest 1969–1995 on andnud ülevaate 
muuseumi kauaaegne teadur Arvi Paidla.1 Järgnev on nimekiri muuseumi kogusid rikastanud 
inimestest alates 1995. aastast.

Eraisikud   

Nimi     Elukoht  Aasta   Hulk

Vahur Abramson   Rapla   2000–2005  83
Evi Adamberg    Tallinn   2004   32
Silli Ainas    Kaiu   1999   108
Viio Aitsam    Rapla   1999   1
Ants Albei    Uusküla  1995   2
Anu Allikvee    Tallinn   2007   2
Marje Altsaar    Juuru   1997   4
Terje Anepaio    Tartu   2001   1
Lennart Anvelt    Tallinn   1995   3
Arne ja Astrid Arakas   Juuru    2011   20
Ulli-Malle Aro    Keila-Joa  2004   3
Hilda Arro    Juuru   2006   2
Aime Aulis    Rapla   2007   184
Jaan Aus    Valgu   1999   1
Nele Aus    Lõiuse    2001   1
Kaie Bergmann   Kivi-Vigala  2003   14
Marje Berlokko   Rapla   1999   1
Rein Berlokko    Rapla   1995–2020  193
Vova Botvinko    Rapla   1997   1
Jüri Bärg    Juuru   1998   1
Vilma Danilov    Rapla   2000   1
Julia Dolgov    Tolla   2008–2011  12
Kersti Eek    Tallinn   1997   1
Kaire Eenma    Tallinn   1996   1
Illar Eesik    Rapla   1998–2003  236
Liis Ehavere    Hagudi   1997   1
Kristiina Ehin    Rapla   2009   1
Urve Ellandi    Rapla   2008   47
Anne-Lii Elvei    Helda   2012   7
Helmi Endle    Juuru   1995–1999  55
Elsa Erm    Purku   2000–2010  1177
Jaanis Ermann   Rapla   2003   2
Laine Ervin    Kivi-Vigala  1997–1998  16
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Karl Estrik    Raka   2001   1
Anne Hallismaa    Tallinn   2000   59
Ehalill Halliste    Kohila   1998   2
Ants Hein    Tallinn   2000   1
Enn Heinsoo    Järvakandi  2000–2005  20
Aira Heiste    Ingliste   2004   4
Udo Helme    Tallinn   1995–1999  171
Huko Hiiemäe    Lelle   1995   2
Aare Hindremäe   Ingliste   1998–2020  63
Alda Hindremäe   Ingliste   2004–2008  9
Aino Hõbemägi   Vääna   2003   2
Ants Härma    Tallinn   2005   1
Vaike Isok    Rapla   1999   11
Alda Jalukse    Härgla   2003   1
Ilma Jensen    Kaiu/Soome  1997–2005  55
Esta Jõeste    Juuru   2003–2008  2
Urmas Jõeste    Juuru   1999   2
Silva Jõulu    Purku   2008   1
Risto Järv    Tartu   2007   1
Koidula Jürgenson-Hannus  Ridaküla  1996–1999  4
Valve Kadak    Rapla   2000   2
Avo Kadarik    Juuru   1997–2008  *2 
Jaak Kadarik    Juuru   1997–2014  *
Imbi Kalberg    Kehtna   1999   1
Ille Kaldasaun    Tallinn   1999–2000  95
Eerik Kaljuvee    Kohila   1999   18
Kalju Kanamäe   Tallinn   2003   11
Tarmo Kannik    Türi   2008   4
Hetti Kask    Rapla   1998   1
Kalev Kask    Juuru   2014   1
Virve Kask    Rapla   2001–2004  2
Liivi Kebja    Juuru   2000–2016  64
Raigo Kebja    Juuru   1999   19
Linda Keller    Kivi-Vigala  1999–2005  166
Aado-Endrik Kesküla   Rapla   1997   70
Illar Conrad Kiens   Viljandi   1998   1
Juhan Kilumets   Tallinn   2003   1
Arne Kivistik    Tuhala   1998   1
Anneli Klausson   Tallinn   2008–2009  46
Matti Kodusaar   Rapla   1996   262
Helvi Kohandi    Järvakandi  1995–2005  18
Malle Koppel    Juuru   1996   2
Toivo Kroon     Kohila   2000   2
Kaido Kruusimägi   Juuru   2009–2010  2
Maret Kruusimägi   Juuru   2020   1
Priit Kruusimägi   Juuru   1999   17
Margit Kuhi    Kumma  2003   2
Ester Kulagina    Kodila-Metsküla 2005   1
Arvo Kuldkepp    Rapla   2001–2009  4
Jürgen Kusmin   Velise   2004   1
Jüri Kusmin    Käriselja  1995–2005  39

2 Tärniga on märgitud need Mahtra muuseumi töötajad, kes lisaks annetuste tegemisele on ka vahendanud annetusi tööülesannetest tulenevalt.
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Karl Estrik    Raka   2001   1
Anne Hallismaa    Tallinn   2000   59
Ehalill Halliste    Kohila   1998   2
Ants Hein    Tallinn   2000   1
Enn Heinsoo    Järvakandi  2000–2005  20
Aira Heiste    Ingliste   2004   4
Udo Helme    Tallinn   1995–1999  171
Huko Hiiemäe    Lelle   1995   2
Aare Hindremäe   Ingliste   1998–2020  63
Alda Hindremäe   Ingliste   2004–2008  9
Aino Hõbemägi   Vääna   2003   2
Ants Härma    Tallinn   2005   1
Vaike Isok    Rapla   1999   11
Alda Jalukse    Härgla   2003   1
Ilma Jensen    Kaiu/Soome  1997–2005  55
Esta Jõeste    Juuru   2003–2008  2
Urmas Jõeste    Juuru   1999   2
Silva Jõulu    Purku   2008   1
Risto Järv    Tartu   2007   1
Koidula Jürgenson-Hannus  Ridaküla  1996–1999  4
Valve Kadak    Rapla   2000   2
Avo Kadarik    Juuru   1997–2008  *2 
Jaak Kadarik    Juuru   1997–2014  *
Imbi Kalberg    Kehtna   1999   1
Ille Kaldasaun    Tallinn   1999–2000  95
Eerik Kaljuvee    Kohila   1999   18
Kalju Kanamäe   Tallinn   2003   11
Tarmo Kannik    Türi   2008   4
Hetti Kask    Rapla   1998   1
Kalev Kask    Juuru   2014   1
Virve Kask    Rapla   2001–2004  2
Liivi Kebja    Juuru   2000–2016  64
Raigo Kebja    Juuru   1999   19
Linda Keller    Kivi-Vigala  1999–2005  166
Aado-Endrik Kesküla   Rapla   1997   70
Illar Conrad Kiens   Viljandi   1998   1
Juhan Kilumets   Tallinn   2003   1
Arne Kivistik    Tuhala   1998   1
Anneli Klausson   Tallinn   2008–2009  46
Matti Kodusaar   Rapla   1996   262
Helvi Kohandi    Järvakandi  1995–2005  18
Malle Koppel    Juuru   1996   2
Toivo Kroon     Kohila   2000   2
Kaido Kruusimägi   Juuru   2009–2010  2
Maret Kruusimägi   Juuru   2020   1
Priit Kruusimägi   Juuru   1999   17
Margit Kuhi    Kumma  2003   2
Ester Kulagina    Kodila-Metsküla 2005   1
Arvo Kuldkepp    Rapla   2001–2009  4
Jürgen Kusmin   Velise   2004   1
Jüri Kusmin    Käriselja  1995–2005  39

Miralda Kuusemets   Juuru   2011   1
Kaljo Kuusik    Mahtra   2003   2
Selma Kuutma   Tallinn   1998   7
Laine Kõrtsini    Valtu   1997   1
Selma Käsper    Alu   1998–2014  50
Leo Koobas    Kanada  2005   1
Jaan Kurm    Rapla   2005   1
Roland Laanemets   Rapla   2000   18
Helmi Laars    Mahtra   1995–1996  4
Ivi Laatsit    Rapla   2007–2012  *
Sirje Lekk    Atla   2010   16
Evi Leok (Edur Roosalu)  Saku   2012   9
Tiivi Lepik    Juuru   1995–1999  5
Liidia Liiv    Rapla   1997   1
Helje Lillearu    Ridaküla  2006   7
Priit Limberg    Järvakandi  1995   1
Mai Linder    Kasvandu  1997   4
Ermi Littover    Rapla   1999–2001  24
Laine Luik    Valli   2003   1
Eha Lõiv    Ramsi   2004–2005  38
Anu Lõhkivi    Rapla   1995–2000  *
Raivo Lõhkivi    Rapla   1996–2000  65
Helje Malm    Prillimäe  1996   143
Toomas Malva   Juuru   1997–2001  3
Mando Masing   Kalevi   2001   2
Ilme Maurer    Nõmmküla  2001   63
Anne Meerents   Rapla   2008   1
Elle Meister    Nadalama  2007   6
Tõnu Meldre    Alu   1995   10
Jüri Metssalu    Rapla   2001–2007  111
Maie Metssalu    Kaiu   2000   21
Aino Mettas    Raikküla  2003   3
Aino Mihkelsoo   Haabneeme  1996–1997  4
Vilma Minn    Rapla   2003   5
Terje Mudist    Tallinn   1995   1
Urmas Murre    Kaerepere  2006   1
Mari Must    Tallinn   1999   5
Herbert Mäeots   Kaiu   1998   7
Perekond Mägi   Kohila   1999   3
Anita ja Juhan Märjama  Juuru   1996–2012  39
Märjamaa alevivalitsus  Märjamaa  1997   6
Feliks Müürisepp   Alu   1999   1
Helle Nikonov    Rapla   1995–1997  308
Jaan Nikker    Rapla   1997–2008  6
Helmi Novek    Rapla   1998–2003  21
Einvald Nõulik    Järvakandi  1997–2009  37
Aino Ojamets    Kaiu   1995   84
Endel Oks    Seli   2011   1
Siiri Orasmäe    Juuru   2005   2
Ellen Orav    Pahkla   1996–1998  55
Andres Org    Viimsi   2002   30
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Jaak Org    Juuru   2004   4
Heldur Orno    Tallinn   2008   2
Arvi Paidla     Uusküla  1995–2000  783
Armar Paidla    Alu   1997–1998  44
Ida Paidla    Röa   1996–1997  18
Kaja Paidla    Alu   1997   2
Mare Paidla    Uusküla  1996–2012  117
Aino Pajupuu    Jüri   1999   4
Ago Pajur    Tartu   2001   1
Peeter Palusoo   Raikküla  2003   1
Heik Past    Kehtna   1996   29
Arge Peever    Sulupere  1995   1
Aili Peterson    Rapla   1997–1999  51
Tiit Petersoo    Iira   2001   10
Arno Pihlak    Lelle   2008   14
H. Piirsalu    Tallinn   1997   61
Elju Praats    Kaiu   2004–2008  37
Tiia Potapova    Orgita   1997   2
Enn-Toots Puidak   Pärnu   2008   14
Maigi Pärn    Alu   1998   1
Maire Põder    Raikküla  2001–2014  118
Aime Raadik    Uusküla  2000   1
Mati Raal    Tallinn   1995   1
Arvo Raasuke    Tallinn   2003–2004  11
Virve Radiko    Pae   2004   1
Ilse Rahkema    Raikküla  1996–2005  4
Bivian Rahumägi   Juuru   2009–2020  68
Uve Ramst    Tallinn   2000   5
Leida-Marie Randjärv   Valtu-Nurme  1998   2
Saima Randjärv   Valtu-Nurme  1998–2004  16
Haidi Ratas    Rapla   1998   3
Raivo Raudsepp   Kehtna   1995   121
Riina Raudsik    Jüri   2007   2
Heino Rehemaa   Kaiu   2002   108
Leo Rehemaa    Kaiu   1995–1998  134
Aldur Rei     Ingliste   2019   5
Ivar Reidla    Rapla   2011   *
Linda Reile    Kohila   1996   2
Maret Reinmets    Tallinn    2018   30
Erika Reinumägi   Vahastu  2012   3
Enn Rekkor    Tallinn   2006   1
Helle Remmelt   Tallinn   2007   28
Salme Riivelt    Vängla   2010   1
Malle Ringmäe   Hageri   2000   1
Elle Roomets    Kehtna   2005   4
Ülo Rosimannus   Rapla    1995–2004  34
Robert Rospu    Rapla   2000   10
Jane Rudnevs    Rapla   2005   1
Maret Saatus    Tallinn   2008   12
Erna Saar    Tallinn   2005   8
Vambola Saar    Kaerepere  2001   1
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Lea Saaremäe   Rapla   2004   1
Edvard Saaron   Rapla   2003   12
Heino Salm    Rapla   1996–2000  366
Aanika Sallo    Tallinn   2004   1
Eino Salmiste    Juuru   1998–2009  91
Kalle Salumäe    Kumma  1999–2004  35
Marju Sarv    Rapla   1997–1998  12
Tiia-Helle Schmitte   Kaiu    1995–2006  *
Else Schotter    Kohila   2000–2003  399
Sergei Seeland   Velise   2001–2005  4
Ants Sepp    Järvakandi  2001   1
Kai Sillaots    Rapla   2000   4
Anneli Simkin    Maidla   2020   1
Eldur Siniallik    Juuru   1998   1
Heldi Sirendi    Lelle   1996   26
Aivar Soe    Rapla   2005   1
Aleksander Soo   Märjamaa  1997   40
Liia Soo    Märjamaa  1997   199
Hille Steinpilm    Nõlva   2005   3
Tiiu Susi    Rapla   1996–2004  6
Aino Suviste    Tallinn   1997   13
Priit Suviste    Maidla   2010   5
Milvi Sõero    Juuru   2002   15
Juta Sõmer    Sulupere  2006   15
Heldi Tagel    Lipametsa  2000–2001  37
Kalle Talviste    Kohila   2001   31
Kaarel Talvoja    Helda   2003   1
Rait Talvoja    Helda   1999–2020  *
Tiit Talvoja     Rapla   2020   20
Ingrid Talts     Orguse  2003   8
Rein Tamm    Hageri   1996   1
Aivi Tammelaan   Rapla   1998   51
Laili Teedla    Rapla   2001   1
Helvi Telliskivi    Tallinn   2004–2005  274
Peep Tedder    Haabneeme  2000   6
Ivi Tigane    Juuru   1997   1
Marianne Tigane   Juuru   1997–1998  5
Kalev Tihkan    Valgu   1999   1
Tiina Treimann   Rapla   2006   1
Hans Treinmann   Rapla   2011   9
Naima Treinberg   Juuru   2001   1
Ene Trisberg    Kaiu   2000   73
Gunnar Trisberg   Kaiu   2000   2
Hannely Toater   Kohila   2003–2005  14
Mihkel Tomson   Hageri   1999   4
Heino Toomtalu   Tallinn   1998–2006  447
Eo Tori     Tuti   1999–2005  158
Andrus Tuisk    Juuru   1998–1999  10
Harry Tulp    Rapla   2000   1
Urmas Tulvik    Jalase   2001–2004  133
Maimu Turbas    Tartu   2003–2005  2
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Leili Tutt    Rootsi   1998   1
Valve Tõntson    Juuru   2005   2
Enno Tänavaots   Lihula   2004–2005  4
Senni Urva    Rapla   2000   27
Evi Vaarpuu    Ingliste   1999   2
Ada Vaher    Kaiu   1995   5
Leonhard Vaide   Märjamaa  1996   5
Märt Vaidla    Juuru   1999   1
Vilma ja Heinrich Vakman  Kaiu   2010   20
Aino Valgma    Tallinn   1995   16
Alo Valk    Purku   1995–2009  19
Lembit Valt    Tallinn   1996   12
Silvia Vaus     Tallinn   2005   1
Albert Veersalu   Haimre   2010   2
Vaike Veeorg    Rapla   2003–2004  20
Aino Vei    Türi   2004   9
Salme Veinla    Vaida   2005–2007  3
Irene Verder    Lakewood  1995   9
Anne Vesiloik    Pahkla   2003   2
Arvi Viirsalu    Salutaguse  2003   2
Ülle Viitkar    Sooaluste  2003–2005  *
Maie Vikat    Tallinn   1995   1
Heino Vilipere    Kohila   1999   2
Evi Vulf    Juuru   1997   20
Maine Väljaots   Rapla   2004–2020  289
Virve Õunapuu   Hageri   2005   1
Enn Õunmaa    Valtu    1995   18
Hans Äärma    Järvakandi  1997   1

Organisatsioonid   
Alu Rahvaõpistu   Alu   1998   5
Apollo Raamatud   Tallinn   2011   2
Arteko Team OÜ   Tallinn   2006   2
Eesti Pank    Tallinn   2011   20
Juuru Lasteaed   Juuru   2011   5
Järvakandi alevivalitsus  Järvakandi  1997   6
Kabala Ühismajand,   
varahoidja Urmas Tulvik  Tamme  1997   281
Kaiu vallavalitsus   Kaiu   1998   16
Kehtna vallavalitsus   Kehtna   1998   6
Kirjastus SE&JS/Hardman OÜ Tallinn   2008   14
OÜ Kohal    Tallinn   2008   1
OÜ Minna    Rapla   1999   11
OÜ Momentor    Tallinn   2001   1
OÜ Nädaline, Tõnis Tõnisson  Rapla   1996–2020  *3 
Rapla KEK, Helvi Lindmaa  Rapla   2000   164
AS Q-Ramen    Rapla   1996   15

3 Ajalehe Raplamaa Sõnumid peatoimetaja Tõnis Tõnisson on aastate jooksul Mahtra muuseumile üle andnud ajalehtede Nädaline ja 
Raplamaa Sõnumid kõik aastakäigud ja 2020. aastal ka nende ajalehtede väga mahuka fotokogu. Viimane vajab veel süstematiseerimist ja 
korrastamist.

120

Muuseumivarade annetajad/müüjad 1995–2020



Tekk. Ainus naastpõime tehnikas kahelaidne poolvillane vooditekk 
muuseumi teki- ja vaibakogust, 19. sajandil lõpus – 20. sajandi alguses 
valminud tekk Vigalast, Triinu Sinikase kaasavara hulgast. Annetaja Asta 
Alt. MT 363 E.  

Pulmakann. Kadakapuust, 
kaunistatud põletuskirjadega 
õllekann. Pärit Kalmu talust Va-
hastust, valmistanud Jaan Mardi 
19. sajandi lõpul. Annetaja Gustav 
Mardi. MT 82 E.

Taignakauss. Suur ühest puust 
õõnestatud kauss, arvatavasti 19. 
sajandi algusest. Pärit Kehtna Vastja
küla Kööka talust, annetaja Aliide 
Grünling. MT 264 E

Samovar. Ernst Reinvaldi pere samovar Purku Potissepa 
talust. Toodetud 20. sajandi alguses Venemaal Tuulas. 
Annetaja Elsa Erm. MT 3744 2 Aj.

Grammofon. Ernst Reinvald Purkust Potissepa talust 
ostis selle pruugitud grammofoni oma kasutütrele
Elsale 1920. aastate keskel. Annetanud Elsa Erm. 
MT 3775 1 Aj. Fotod Mahtra muuseumile annetatud ese-
metest on pildistanud Jaak Kadarik 2016–1218.

Viinatoop. Taadeldud viinamõõ-
dunõu (1,23 l) Mahtra Puna kõrtsist, 
valmistatud 1845. aastal, annetaja
Anna Pärtel Aruvälja talust Mahtrast. 
MT 281 E. 
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MAHTRA TALURAHVAMUUSEUMI 
TÖÖTAJAD AASTATEL 1995–2020

1 Vt Paidla, Arvi. Mahtra muuseum 25. Rapla 1995, lk. 33–43.
2 1976. aasta veebruarist asus T.-H. Schmitte tööle Mahtra muuseumis kultuurimälestiste kaitse vaneminspektorina. Enne teda olid muuseumi 
juhiks Elmot Abel, kes sai sisuliselt esimeseks Mahtra muuseumi direktoriks 1. augustil 1969. aastal (enne teda määrati lühidalt sellele kohale 
1969. aastal Johannes Särekanno ja Urmas Merevoo) ja oli ametis kuni 1981. aastani. (vt lähemalt: Paidla 1995, lk. 34–35). 
3 Liivi Kebja on olnud tegev paljudes erinevates muuseumivaldkondades, sh programmides osalemine, inventeerimine ja kogude korrastamine, 
viimastel aastatel ka digiteerimine.
4 Loe ka M. Põderi meenutusi muuseumipedagoogikast käesolevas kogumikus. 

Koostanud Anne Daniela Rodgers, Haldi Ellam, Jaanus Plaat, Rait Talvoja 

Mahtra Talurahvamuuseumi töötajatest 1969–1995 on andnud ülevaate muuseumi kauaaegne teadur 
Arvi Paidla.1 Järgnev loetelu hõlmab alates 1995. aastast muuseumis töölepinguga töötanud inimesi.

Muuseumi juhid:

Tiia-Helle Schmitte, direktor 1981–20102 

Ivar Reidla, arendusdirektor 2009–2010, direktori kt ja direktor 2010–2011

Riine Kallas, direktori kt juuni – juuli 2011

Riina Annus, direktor 2011–2013

Jaanus Plaat, sihtasutuse juhatuse liige (tegevjuht) 2013– praeguseni

Mahtra Talurahvamuuseumi peavarahoidjad, teadurid, pedagoogid, majandus- ja arendusjuhid 
ning muud:

Anu Lõhkivi, peavarahoidja 1993–2000

Rait Talvoja, teadur 1999–2000, 2002–2012 ja peavarahoidja 2000–2002, 2006, 2012– praeguseni

Ülle Viitkar, teadur 2001–2002 ja peavarahoidja 2002–2006

Ivi Laatsit, peavarahoidja 2007–2012

Arvi Paidla, teadur 1986–1997

Marianne Tigane, teadur 1997–1998

Liivi Kebja, teadur 1999–2000, kütja-koristaja 2000–2011 ja klienditeenindaja-koristaja 

2011– praeguseni3 

Marju Metssalu, teadur 2001

Maili Metssalu, teadur 2005

Jüri Metssalu, teadur 2001 ja arendusdirektor 2007–2008
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Maire Põder, muuseumipedagoog 1999–20184 

Anne-Daniela Rodgers, muuseumipedagoog 2019–2021

Haldi Ellam, muuseumipedagoog 2021– praeguseni

Avo Kadarik, majandusjuhataja ja autojuht 1991–2008 

Jane Kalajärv, arendusdirektor 2008–2009

Jaak Kadarik, autojuht ning foto- ja videospetsialist 2008–20115 

Malle Koppel, koristaja 1991–2000

SA Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid loodi 2013 augustis. 

SA juhatuses on alates 2013. aastast Aili Normak ja Jaanus Plaat (tegevjuhi ülesannetes); 2013. aasta 
lõpuni kuulus juhatusse ka Anneliis Kõiv; 2014. aastast alates on juhatuses Jane Kalajärv.

SA 6-liikmelise nõukogu esimees oli 2013–2019 Margus Jaanson, alates 2019. aastast Tõnis Liibek.

Raamatupidajad: 

Virve Kask, Tiiu Raud, Vilja Veinberg, Piret Mägi, Agle Romulus, Kätlin Kalajärv

Asendajate, abitööliste, majandustööde ja projektide läbiviijatena on töötanud:

Arne Arakas, Helmi Endle, Jaanika Hunt, Meelis Joel, Aleksander Josing, Mari Kaasik, Aino Kalda, 
Elga Kallas, Kalev Kask, Mari Koppel, Aivar Leštšinski, Merike Neidorp, Kalev Niinemets, Kristel 
Pallav, Urmas Pärnja, Piret Päär, Bivian Rahumägi, Saima Randjärv-Berlokko, Kersti Reemi, Tõnu 
Reever, Leho Rohtla, Ülle Salm, Piret Schmitte, Ivan Semeniškin, Maiu Tamm, Ivi Tigane, Ülle 
Tõntson, Lembit Vahesaar, Peep Vahtrik, Heldur Vaidla, Helvi Vaidla, Liisi Viitkar, Vello Õunpuu jt. 

5 Jaak Kadarik on projektipõhiselt teinud Mahtra muuseumiga koostööd digiteerimise, foto- ja videotööde valdkonnas kuni praeguseni.
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Hingetõmbeaeg kahe järjestikuse jõuluprogrammi vahel. Vasakult: Virve Kask, Ave Kadarik, 
Rait Talvoja, Tiiu Luht. Foto Jaak Kadarik, 2008.
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Mahtra Talurahvamuuseumi töötajad 2001. aastal püsinäituse mõisanurgas. Vasakult Rait Talvoja, Avo Kadarik, Virve Kask, 
Liivi Kebja, Tiia-Helle Schmitte ja Maire Põder. Foto Jaak Kadarik. MT 624 2 F.
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KOOSTÖÖST LÄTI MUUSEUMIDEGA

Rait Talvoja

Rapla rajooni ja Läti Madona ringkonna  sõprussidemed toimisid juba nõukogude ajal. 1998. a käis Ma-
dona muuseumi delegatsioon Mahtra sõja 140. aastapäeva ettevõtmistel. Enne nende ärasõitu toimus 
suur õhtusöök Nõmme kõrtsis, kus osalesid ürituste organiseerijad, esinejad ja kutsutud külalised. Ka 
minul õnnestus seal nendega veidi vestelda.

1999. a septembrikuu lõpul toimus Rapla maakonna turismiettevõtjate ja muuseumitöötajate mitme-
päevane reis Madonasse. Meie muuseumist sai sellele reisile lausa neli inimest – Liivi Kebja, Anu Lõh-
kivi, Maire Põder ja Rait Talvoja.

See reis oli vastuvõtjate poolt väga hästi korraldatud, meid võõrustati lausa kuninglikult. Käisime palju-
des turismiettevõtetes ja vist kõikides kohalikes muuseumides, tutvusime paljude vaatamisväärsustega. 
Muuseume ja igasuguseid kultuuriobjekte on selles kandis väga palju. Viimasel õhtul toimus pidulik õh-
tusöök Madona muuseumi keldrisaalis. Õhtu oli väga meeleolukas ning seal tekkis mul hea läbisaamine 
Madona muuseumi teaduri Indulis Zvirgsdinšiga. Olime ühiste huvidega, üheealised.

Peagi saabusid Madona muuseumi inimesed ka Mahtra muuseumi külla.

Läti Madona Kohaliku Ajaloo- ja Kunstimuuseumi töötajad külas Mahtra muuseumis 18. mail 2000. Foto MT 558 3F.
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2007. a novembris korraldas Madona Kohaliku Ajaloo- ja Kunstimuuseum rahvusvahelise ajalookonve-
rentsi teemal „19. sajandi II poole agraarreformid’’. Lisaks kohalikele kõrgetasemelistele lektoritele esines 
ettekandega Leedu Anyksciai muuseumi teadur Raimondas Guobis, ka minule oli nimeline kutse. Minu 
ettekanne „1856. a talurahvaseadus ja Mahtra sõda’’ oli venekeelne. Lugesin selle paberilt maha, sest 
rohkemaks polnud ma võimeline. Tegelikult käsitleti seal väga huvitavaid teemasid: üldine seadusand-
lus, kohaliku omavalitsuse õigusaktid, kohaliku omavalitsuse arhitektuur ja selle mõju taluarhitektuurile, 
talude hoonestus, riietus ja koolide areng. Leedu esindaja rääkis Leedu suurvürstidest keskajast kuni 
20. sajandi 30. aastateni.

Meie delegatsiooni koosseisus oli veel muuseumi mittekoosseisuline töötaja Bivian Rahumägi. Kasuta-
sime oma aega väga ratsionaalselt. Sinna sõites külastasime Cesvaini lossi, millest 1999. a reisi ajast 
olid väga meeldivad mälestused. Kahjuks oli seal vahepeal olnud suur tulekahju.

2008. a Mahtra sõja 150. aastapäeva tähistamisele kutsutud külaliste seas oli ka Madona muuseumi dele-
gatsioon. Aastapäeva ajalookonverentsil esines ettekandega „Mahtra sõja kajastused Lätimaal’’ Indulis 
Zvirgsdinš. Ettekande lõpus andis ta meie muuseumile kingituseks raamatu pealkirjaga „Machtras karš’’, 
1941. a ilmunud lätikeelne „Mahtra sõda’’.

Madona muuseumis oli 2010. a põhjalik metsamajandusalane näitus, mille lõpetas 16. septembril rah-
vusvaheline konverents metsamajanduse ajaloost. Käsitleti väga huvitavaid teemasid, millest erilist huvi 
tekitasid „Jaht ja jahitraditsioonid Valmiera piirkonnas 18/19. sajandi vahetusel’’. Eriti värvikas ettekandes 
käsitleti teemat kuninglikest jahimaadest, kus Preisimaa kuninga ja Vene tsaari kõrval veetsid aega ka 
Liivi- ja Eestimaa ülikud. Minu teemaks oli seekord „Eesti talupoegade metsakasutus kuni maade krun-
tiajamiseni 1870. aastatel’’.
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Ralf Talvoja esinemas ettekandega rahvusvahelisel konverentsil Madona muuseumis 2010. aasta 16. septembril. Foto erakogust.
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Õhtul kohtasime kohalikku keraamikut Janist, kes meid veel eelmisest külaskäigust mäletas. Meie dele-
gatsioon oli samas koosseisus kui 2007. a. Külastasime veel iidse Araiši vaiküla rekonstruktsiooni Valmiera 
lähedal. Õnnestus käia ka Aluksne piiblimuuseumis. Aukartustäratav oli näha lätikeelse piibli esmatrük-
ki aastast 1694: 2487 lehekülge, kaal ligi neli kilo. Ekspositsioonis oli eestikeelne piibel aastast 1854. 
Imekombel pääsesime ka Aluksne kirikusse. Jõudsime käia veel Cesise (Võnnu) võimsas linnuses ja 
tutvusime „Köleriga” Cesise Jaani kirikus. 2011. a sügisel toimus Madona muuseumis järjekordne rah-
vusvaheline ajalookonverents teemal „Rahvusliku puutöö oskused”. Konverentsil oli 9 ettekannet, nende 
seas 2 ajaloodoktorilt, 4 ajaloomagistrilt ning ühelt filoloogiamagistrilt. Teemad olid järjekordselt väga 
huvitavad: puust tööriistade valmistamisest neoliitikumis Lubana sooleidude põhjal, ühepuupaatidest, 
kodusest suuskade valmistamisest, Madona vankrite ja regede valmistamisest, Araisi vaiküla puitese-
metest, etnograafiliste mänguasjade kasutamisest kaasaja muuseumitundides.

Minu ettekanne oli „Eesti ja Läti rahvusliku puutöönduse ühisosa”. Selles analüüsisin eesti ja läti rah-
vusliku puutöö riistade-vahendite, erinevate puunõude ja talumööbli ühisjooni ning nende kujunemist nii 
keeleliselt kui vormilt. Mõlema rahva keelt ja kultuuri on mõjutanud saksa elulaad ja keel, samas oleme 
ka vastastikku teineteist mõjutanud. Ettekanne oli mul esmakordselt Ms Power Pointis ning see tekitas 
suurt huvi kuulajate ning isegi kaasettekandjate seas. Seekordne Mahtra muuseumi delegatsioon oli 
kolmeliikmeline: muuseumi direktor Riina Annus, vabatahtlik tõlk Bivian Rahumägi ning mina.

2012 kutsuti meid Valmiera muuseumi rahvusvahelisele ajalookonverentsile „Kauguri talurahva ülestõus 
– 210”, mis toimus 26.–27. septembril 2010. a Kauguris ja Kocenis. Ettekanded toimusid 26. septembril 
Kauguri valla saalis. Ettekandeid oli 9, minu oma oli päevakorras seitsmes, teemaks „Talupoegade vas-
tuhakk Mahtras 1858. a – Mahtra sõda”. Kuna sellel konverentsil meil enamasti tõlki ei olnud, siis jäi palju-
de ettekannete sisu kahjuks arusaamatuks. Konverentsi lõpus äratasin kogu seltskonnas suurt tähelepa-
nu. Kõikidelt lektoritelt paluti veel väikest sõnavõttu. Mulle meenus meie muuseumi vanim paberkandjal 
eksponaat „Russowi kroonika”. Kuna teadsin selle seost Lätiga, siis rääkisingi selle raamatu sattumise 
loo meie muuseumi. Suur hulk huvilisi esitas lisaküsimusi ja nende ühine soov oli seda raamatut näha, 
selle kohta enam teada. Teisel päeval toimus ühine suur ringsõit Kauguri ülestõusuga seotud paikadesse.

Lõpetasime koosviibimisega Valmiera muuseumi hubases keldrisaalis. Meenub, me jõudsime peale 
lõunat muuseumi. Läksime keldrisaali, kus oli ka köök. Kuna kõigil oli aega vähe ja ruum oli jahedavõitu, 
siis paluti mul tuli pliidi alla teha. Tegin seda väga hea meelega. Õhkkond oli väga sõbralik ja hubane. 
Tutvusime ekspositsiooniga, seda põhjalikult silmitsedes sain suure äratundmisrõõmu osaliseks. Väl-
japanekus oli pikemalt juttu Valmiera mõisaprouast Magdalena Elisabeth von Hallartist. See oli „mulle 
tuttav proua’’, kelle kaasabil sattus 1730. a jaanuaris Tallinnasse Herrnhuti saadik Christian David. See 
oli Eestimaa vennastekoguduse liikumise algus. Olin selle teemaga tuttav.

Sel korral käisime konverentsil suurema delegatsiooniga: juhataja Riina Annus, pedagoog Maire Põder, 
tõlk Bivian Rahumägi ja mina.

Järjekordne Madona muuseumi ajalookonverents toimus 2014. a hilissügisel, sain sinna ka seekord kut-
se. Kuna esialgne konverentsi aeg ei sobinud mulle, siis vastasin sellele kutsele kohe eitavalt. Tunneta-
sin kutsujate solvumist. Pärast ma ise kahetsesin, sest konverentsi aeg lükati edasi ja tegelikult oleksin 
saanud minna.

Hiljem olen püüdnud neid häid ja sõbralikke suhteid taastada, aga siiani pole see õnnestunud.
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MAHTRA TALURAHVAMUUSEUMI 
TEADUSTÖÖ JA TOIMETISED
Jaanus Plaat 

Järgnev on ülevaade Mahtra muuseumi teadustegevusest. Ajaloo- ja etnoloogia suunitlusega muuseumile 
iseloomulikult tähendab see eelkõige uurimisprojekte, teaduslikke näitusi, publikatsioone ja teadusüritu-
ste korraldamist; välitöid ja koduloo alast tegevust ning teaduse ja muuseumi põhiliste uurimisvaldkondade 
populariseerimist ettekannete, nõustamise, foto-video ning ka giiditöö ja programmide läbi. Artikli lõpus 
on ülevaade Mahtra muuseumi teadusväljaannete sarjast, kus on alates aastast 2004. aastast ilmunud 
kuus raamatut.

Mahtra Talurahvamuuseumis on viimasel veerandsajal aastal töötanud mitmed inimesed, kelle ame-
tinimetuseks on olnud teadur. Neist enamiku teaduri periood on olnud suhteliselt lühike või asendunud 
peavarahoidja ametikohaga, nagu näiteks Ülle Viitkaril (muuseumis tööl 2001–2006) ja 2012. aastast 
tänini peavarahoidjana töötaval Rait Talvojal, kes on alates 1999. aastast teinud muu muuseumitöö kõr-
val edukalt ka teadustööd, olgu ametinimetus teadur või peavarahoidja. See on küllatki iseloomulik Eesti 
väikemuuseumile, kus töötajad teevad nii näitusi, muuseumipedagoogi ja koguhoidja tööd kui kirjutavad 
teadusartikleid, peavad ettekandeid või koostavad-toimetavad teadusväljaandeid.

Osa muuseumis teadurina töötanuid on tunnustatud teadlaseks kujunenud hiljem, mujal töötades või 
õppides, jäädes samas ka muuseumiga seotuks nagu käesolevaski kogumikus oma „kodumuuseumi’’ 
hea sõnaga meenutav ajaloolane ja  pärimuse uurija Jüri Metssalu, kelle üks peamisi uurimisvaldkondi 
on Juuru kihelkonna pärimusmaastik.1 

Viimastel aastakümnetel Mahtra muuseumis töötanud inimestest on magistrikraadi kaitsnud J. Metssalu 
ja Jane Kalajärv ning doktorikraadi Jaanus Plaat, kõik ajaloo ja kultuuriantropoloogia/etnoloogia erialal, 
olgu siis enne või pärast muuseumisse tööle tulekut.2 

Muuseumi teadustöös on kaasa löönud ka muuseumi sõbrad, kes pole pikemat aega muuseumis ametlikult 
tööl olnud, nagu näiteks mitme Mahtra muuseumi näituse ja trükise koostamisel osalenud Juuru Eduard Vilde 
Kooli õpetaja, ajaloolane Kalev Kask, kes on eeskätt keskendunud Juuru kihelkonna ajaloo uurimisele.

Raplamaad ja Mahtra muuseumit käsitlevate kirjutiste poolest on kõige silmapaistvam olnud aastatel 
1986–1997 Mahtra Talurahvamuuseumis teadurina töötanud Arvi Paidla panus.3 

1 Eesti Kirjandusmuuseumi projektijuhi Jüri Metssalu publikatsioonide ja muu teadustöö kohta vt lähemalt: https://www.etis.ee/CV/J%C3%B-
Cri_Metssalu/est?tabId=Publications. 
2 J. Plaat kaitses doktoritöö 2001. aastal Tartu Ülikoolis monograafiaga „Usuliikumised, kirikud ja vabakogudused Lääne- ja Hiiumaal: 
usuühenduste muutumisprotsessid 18. sajandi keskpaigast kuni 20. sajandi lõpuni“. Eesti Rahva Muuseum, Tartu 2001. Jüri Metssalu kaitses 
magistritöö „Balthasar Russowi ja Dionysius Fabriciuse rahvausuteated teiste kirjalike allikate kontekstis“ 2007. aastal Tartu Ülikoolis. Jane 
Kalajärv, kes töötas Mahtra muuseumis arendusdirektorina 2008–2009 ning on Sihtasustuse Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid juhatuse 
liige alates 2014. aastast, kaitses magistritöö „Kultuuriidentiteet ja koduinterjöör Kanada eestlaste näitel“ Eesti Kunstiakadeemias 2011. 
aastal. 
3 Arvi Paidla sellealastest raamatutest on trükis ilmunud: „Rapla rajoon. Siin ja sealpool maanteed“. Rapla 1974 (kaasautor Ants 
Kruusimägi, vene keeles 1976); „Kehtna. Oma silmaga“. Tallinn 1979; „Raplamaa. Siin ja sealpool maanteed“. Tallinn 1991; „Rapla maakond 
teise aastatuhande lõpul“. Rapla 1999; „Hagudi, Hageri“. Tallinn 2000. Lisaks on Paidla avaldanud üle 50 kodu-uurimusliku kirjutise ajaleh-
tedes, ajakirjades ja kogumikes.
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Arvi Paidla Mahtra muuseumi näituse „SSOR 80’’ 
avamisel 7. novembril 1997. Foto Jüri Kusmin. 
MT 429 5 F.

Tema mahukast teadustööst saab põh-
jaliku ülevaate raamatust „Uuriv eluviis: 
Arvi Paidla’’4, teadustööst ning teaduse 
populariseerimisest Mahtra muuseumis 
Paidla enda raamatust „Mahtra muu-
seum 25’’, seetõttu me siinkohal tema 
teadustööl Mahtra muuseumis pikemalt 
ei peatu.5 Küll aga tuleks esile tõsta 
Arvi Paidla laialdast ja hinnatud tege-
vust koduloo (eeskätt Rapla rajooni aja- 
ja kultuuriloo) uurijana, giidina ning ka 
koduloo-uurimusliku tegevuse organi-
seerijana. Paidla oli Eesti Kodu-uurimise 

Seltsi tegevliige ning kuulus Rapla rajooni kodu-uurimise toimkonna mitmesse koosseisu.

Kodu-uurimine on Mahtra muuseumile olnud aastakümneid oluline tegevus, väl-
jendudes erinevate võistluste korraldamises, koolilaste vastavate uurimuste juhen-
damises ning kodu-uurijate abistamises muuseumis.

Juba pärast Mahtra Talurahvamuuseumi avamist 1970. aastal asus muuseumi di-
rektor Elmot Abel Rapla rajooni kodu-uurimise toimkonda juhtima ja selle tööd koor-
dineerima ning algas uus kodu-uurimise tõus. 1971. aastal alustas rajoonilehes taas 
ilmumist kodulookülg ning pandi alus Rapla rajooni kodu-uurijate kokkutulekutele 
ning teaduskonverentsidele, esimene toimus 1972. aastal Juurus. 1978. aastal al-
gasid ka kohalike koolide koduloo uurijate õpilaskonverentsid. 

Abelile 1981. aastal järgnenud pikaajaline Mahtra muuseumi direktor Tiia-Helle 
Schmitte on olnud samuti vabariikliku kodu-uurimise toimkonna juhatuse liige ning 
Rapla maakonna laste ja täiskasvanute kodu-uurimisvõistluste üks korraldajaid.6

Koduloo uurimise traditsioone on Mahtra muuseum Rapla maakonnas edasi kandnud ka 20. sajandil. 
Muuseumi pedagoog Maire Põder korraldas Rapla maakonna põhikooli õpilastele erinevaid kodu-uuri-

mise konkursse, millel paljud koolid aktiivselt osalesid. Paremate tööde väljundiks olid maakondlikud 
konverentsid ja parimate tööde ilmumine maakonna ajalehes. 2004. a ilmunud Mahtra muuseumi kogu-
mikus „Au kolhoosikorrale” trükiti ära 16 õpilase kirjatööd, mis olid  õpilastööde konkursi „Ühismajandi 
elu laste silmade läbi” parimad.

Rapla maakonna ajalehe kaudu kuulutati välja ka täiskasvanute uurimuste konkursse.7 Ka raamat „Au 
kolhoosikorrale’’ koostati enamuses täiskasvanute konkursile laekunud töödest. Siiski meenutab Rait 
Talvoja: „Aasta aastalt kirjutajate read harvenesid, üldine huvi kahanes.”

Mahtra muuseumi teadusliku uurimistöö üheks peamiseks väljundiks on näitused, nii töömahukad ja 
pea kogu muuseumi kollektiivi haaravad püsinäitused kui ka ühe autori või mitme inimese koostöös 
valminud ajutised näitused. Toome esile mõned olulisemad teadusnäitused alates 1995. aastast.

Arvi Paidla Rapla 
rajooni esimesel 
kodu-uurimise tea-
duskonverentsil 1972. 
aastal. Foto Jaan Nik-
ker. MT 345 17 F.

4 Arvi Paidla poja Armar Paidla välja antud elulooraamatus isast on (taas)avaldatud rohkelt artikleid Arvi Paidlalt ja tema kohta, sh ka kümned 
Paidla artiklid Raplamaa kodu- ja ajaloost ning loodusest (vt „Uuriv eluviis: Arvi Paidla“. Koost. Armar Paidla. Alu 2007, lk. 385–578).
5 Vt Paidla 1995, lk. 60–66. Enne muuseumisse tulekut õppis Arvi Paidla 1970–1973 aspirantuuris ENSV TA juures üldise maaviljeluse erialal, 
sooritades kandidaadi miinimumeksamid. 1973–1980 töötas ta Tallinna Botaanikaaias insenerina. Olles eelnevalt uurinud jääksoosid, hakkas 
ta uurima looduslikke soid, ning on soodest trükis avaldanud rohkelt teaduskirjutisi.
6 Üks esimesi oli 1998. aastal teema „Mina ja Mahtra“. Illar Eesiku konkursile esitatud uurimusest kasvas välja 2002. aasta publikatsioon „Adra 
Mihkli sugu“. 1999. aasta teemaks oli küüditamine, mille tulemusena laekus muuseumi varasalve jällegi kümmekond tööd.
7 Vt lähemalt Paidla 1995, lk. 36, 44jj.
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Arvi Paidla Mahtra muuseumi ajaloo uurimise tulemuseks lisaks raamatule oli 1995. aastal avatud 
stendinäitus „25 aastat Mahtra muuseumi’’ peamaja ülakorruse saalis (koostajad Arvi Paidla ja Tiia-Helle 
Schmitte, kujundaja Ado Tuuga). Schmitte meenutab: „Meelde on jäänud ka muuseumi 25. aastapäeva 
näitus, eriti selle koostamise protsess koos Arvi Paidlaga. Kuivõrd ta samal ajal ka raamatut koostas, siis 
oli ta end hästi kurssi viinud muuseumi loomislooga. Ja muidugi eks ka tulemus oli kena, tänu kunstnik-
kujundaja Ado Tuugale.’’

Meie raamatus käsitletava perioodi alguses oli muuseumis väljas mahukas näitus Eesti Vabariigist 
(koostaja ja kujundaja Avo Kadarik).8 Toonase muuseumijuhi Tiia-Helle Schmitte sõnul oli see „oma uud-
suse ja paljude erakogust saadud esemete, fotode ja dokumentide poolest laiemalt huvipakkuv. Näituse 
avamine oli lülitatud 24. veebruaril 1989. a. Juurus toimunud vabariigi aastapäeva ürituste kavva, mis tõi 
kohale rohkelt inimesi. /.../ Hiljem sai seda näitust täiendatud, lisatud hulgaliselt ajastukohaseid esemeid, 
fotosid ja dokumente Avo Kadariku erakogust ning muuseumi kogudest ja viidud allkorruse kolmandasse 
saali.’’9 Selle sisuliselt püsinäituse juures oli tegev enamik muuseumi kollektiivist, mis suuremate näituste 
puhul oli Mahtra muuseumi kombeks ka järgnenud aastakümnetel.

20. sajandi esimesel kümnendil Mahtra muuseumis tehtud enamikele suurematele omanäitustele eelnes 
teaduslik uurimistöö, sh arhiivides. Rait Talvoja arhiivi- ja muu uurimistöö tulemuseks olid näitused 
„Juuru kirik ja kogudus läbi aastasadade’’ (2002)10, „Nekrut, soldat, sõdur’’ (2005, sh Eesti Riigiarhiivis 
sõdurite teenistuslehtede uurimine) ja „Kolhoositee on ainuõige’’ (2009), kus kasutati Mahtra muuseumi 
kolhooside teemalisele konkursile saadetud kirjatöid ja fotomaterjale ning muuseumi kogus olevaid 
Lenini-nimelise kolhoosi dokumente.

Põhjalikum uurimistöö eelnes ka 2005. aasta Ülle 
Viitkari näitusele „10 aastat Eesti oma raha’’, Jüri 
Metssalu 2008. aasta näitusele „Eestiga elatud elud“ 
(põhines rohketel intervjuudel), Ivi Laatsiti 2008. aastal 
koostatud näitusele „Tähendused ja traditsioonid’’ ja 
2009. aastal Tiia-Helle Schmitte kureeritud näitusele 
„Ants Kruusimägi 100’’.

8  Kadariku kootatud näitus Eesti Vabariigist avati esmalt 1989. aastal ja seda täiendati oluliselt 1990. aastal, mil see Arvi Paidla järgi 
avati püsinäitusena (Paidla 1995, lk. 63).
9  Tiia-Helle Schmitte e-kiri autorile 8.11.2021. Kolmandasse saali viidi näitus 1990. aastate lõpul.
10  Luterliku kiriku (EELK Konsistoorium) ja Eesti Riigiarhiivi materjalil põhinevat Juuru luterliku koguduse ja kiriku temaatikat on R. 

Talvoja avanud oma näitustega hiljemgi, näiteks 2013 näitus „Kirik keset küla.“

2009. aasta näituseks „Kolhoositee on ainuõige’’ kasvas näituse 
„Ühe Härja elulugu’’ kujundaja Anneli Simkini ja Rait Talvoja 

loodud muuseumi „veisekari“ juba kahepealiseks. 
Foto Jaak Kadarik. 

8 Kadariku koostatud näitus Eesti Vabariigist avati esmalt 1989. aastal ja seda täiendati oluliselt 1990. aastal, mil see Arvi Paidla järgi avati 
püsinäitusena (Paidla 1995, lk. 63).
9 Tiia-Helle Schmitte e-kiri autorile 8.11.2021. Kolmandasse saali viidi näitus 1990. aastate lõpul.
10 Luterliku kiriku (EELK Konsistoorium) ja Eesti Riigiarhiivi materjalil põhinevat Juuru luterliku koguduse ja kiriku temaatikat on R. Talvoja 
avanud oma näitustega hiljemgi, näiteks 2013 näitus „Kirik keset küla.“

Näitus Eesti Vabariik 1918–1940’’ oma viimasel eksponeerimisaastal 1998. 
Fotod Avo Kadarik. MT 470 3 F. MT 470 5 F.
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21. sajandi teise kümnendi alguse näitustest eelnes põhjalik uurimistöö Rait Talvoja 2011. aastal avatud näi-
tusele „Eeru kõrts 200”, sh Eeru kõrtsi ajaloo uurimine, kõrtsmike otsimine,  suhtlus kõrtsmike järglastega ja 
nende käest kunagiste kõrtsielanike fotode saamine, Tartus Eesti Ajaloo Arhiivis Juuru vallakohtu materjalide 
ja Juuru kirikuraamatute ning Tallinna Linnaarhiivi ja Eesti Riigiarhiivi materjalide läbitöötamine. Näituse rikka-
likku fotomaterjali panustasid muuseumi fotograaf Jaak Kadarik ning baltisaksa kunstnike tööde reprod 
Eesti Kunstimuuseumi kogudest, mis kujutasid talurahva igapäevaelu ja meelelahutusi 19. sajandil.

Theodor Gehlhaar (1805–1871) „Torupillipuhuja’’ sarjast „Iseloomustavaid stseene Eesti- ja 
Liivimaa talurahva elust’’, dateering 1840–1850. Eesti Kunstimuuseumi graafikakogu, EKM G 2915.

Oskar Georg Adolf Hoffmanni (1851–1912) õlimaal „Jüripäev. Teel laadale’’ (tagapool vasakul 
kõrtsihoone hobustega lasipuu ääres). Dateering 1894–1899. Eesti Kunstimuuseumi maalikogu, 
EKM M 1810.
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2000. aasta Rait Talvoja näitus „Suguvõsa juurteni“ pani aluse Mahtra muuseumi genealoogilisele te-
gevusele, mis on läbi mitmesuguste kursuste ja nõustamiste kestnud siiani.

Koostöös Alu Rahvaõpistu ja hiljem Eesti Genealoogia Seltsi (EGeS) Rapla osakonnaga on läbi viidud 
erinevaid koolitusi ning ka konverentse. R. Talvoja meenutab: „Lisaks individuaalsele genealoogilisele 
nõustamisele tuntakse suurt huvi ka oma kodukoha ja kodutalu vastu. Vahel saadakse abi muuseumi 
fondides olevast teabest, sagedamini aga praktilistest nõuannetest ja soovitustest kasutada konkreet-
seid arhiivide digiteeritud ürikuid.’’

Huviliste nõustamine museoloogilistes ja kultuuripärandi küsimustes on olnud muuseumi üks olulise-
maid töölõike aastakümneid.11 

Olulised valdkonnad muuseumi töös on olnud ka välitööd ja „vanavara’’ kogumine, nagu seda rah-
vakultuuri kogude täiendamise moodust kutsutakse alates Jakob Hurdast ja tema suurkogumise ae-
gadest 19. sajandi lõpuveerandil. Seegi algas juba Ants Kruusimägi tegevusega „isetegevusliku“ muu-
seumi perioodil ning mastaapsemalt pärast Mahtra Talurahvamuuseumi avamist 1970. aastal.

Muuseumi ajaloo vast tuntuim ekspeditsioon toimus 1971. a Siberisse, külla Omski oblasti Kalatšinski 
rajoonis elavaile Mahtra sõdalaste järeltulijaile. Siberlaste juurde sõideti kolmekesi: Elmot Abel, tema 
abikaasa Ülle ning Ants Kruusimägi. Nädalase külasviibimise jooksul otsiti üles Mahtra sõja ühe kange-
lase Hans Tertsiuse haud, kohtuti Mahtra sõdalaste järeltulijate Jaan Tertsiuse (Hans Tertsiuse poja-
poeg) ja Jaan Tilliga.

Ilmselt selle reisi tulemusena kolis Jaan 
Tertsius koos oma naise Mariaga 1972. 
aastal Mahtrasse elama. Tertsiusest sai 
otsekui Mahtra sõja elav eksponaat Mahtra 
muuseumis, kus ta töötas 1972–1975 muu-
seumiteenijana.12

Jaan Tertsiuse autasustamine tööveterani medaliga. 
Vasakult: Elmot Abel, Ülo Allvee, Ants Kruusimägi, 
Jaan Tertsius ja Illar Eesik Mahtras Tertsiuste kodus 
1970. aastate lõpus. Foto MT 465 78 F.

Vanavara kogumine ja välitööd muuseumi 
kogude täiendamiseks on jätkunud ka järg-
mistel aastakümnetel. Need on toimunud 
valdavalt Raplamaal.

Mahtra Talurahvamuuseumi vanavara kogumise eks-
peditsioon Raikkülla. Nõmmkülas Saare talu aida trepil. 
Vasakult: Ilme Maurer, Rait Talvoja, Tiia-Helle Schmitte 
ja Avo Kadarik. Foto Jüri Metssalu, 2001. MT 600 10 F. 

11 Näiteks 2019. aastal nõustas R. Talvoja uurijaid Mahtra muuseumis 34 korral (sh genealoogia- ja kodu-uurimise alaseid nõustamisi oli 14 ja 
muuseumi kogudega seotud nõustamisi 20) ning juhendas oktoobris Velisel Sillaotsa Talumuuseumis genealoogia õppepäeva 35 osalisele. 
2020. aastal oli Talvojal Mahtra muuseumis genealoogia- ja kodu-uurimise alaseid nõustamisi 18 ning kogudega seotuid 19.
12 Vt lähemalt Paidla 1995, lk. 43–45.
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Toome ühe näite juuresoleval fotol jäädvustatud ekspeditsioonist. Rait Talvoja meenutab: „6. juunil 2001 
käisime vanavararetkel – Tiia Schmitte, Avo Kadarik, Jüri Metssalu ja Rait Talvoja. Eesmärk oli üle 
vaadata Kaereperest pakutud saksaaegsed bensiinivaadid, tuua vanavara Raikküla lähedalt Nõmmküla 
Saare talust ja läbi käia veel Purkus Potissepa talust Elsa Ermi juurest. Kaereperest Vambola Saar pak-
kus suuri kütusevaate. Saime need kätte ja küsimuse peale, kas tal on ehk veel midagi pakkuda, tõi ta 
välja 19. sajandi alguse mõõga, mille ta oli leidnud metsast puuõõnsusest. Saime ka mõõgaga kaubale. 
Nõmmkülla saare talust saime hulga esemeid – kirste, kappe, voodeid, voki jne. Elsa Ermilt Potissepa 
talust saime ka ühtteist.”13 

Jüri Metssalu laia temaatikaga teadustööst võiks seoses Mahtra muuseumiga 
esile tõsta just paljuski välitöödel põhinevat Rapla, Juuru ja Hageri kihel-
konna kohapärimuse uurimist. 2004. aasta Metssalu välitööde tulemuseks 
neis kihelkondades oli Mahtra muuseumi näitus ja kaks aastat hiljem ilmunud 
kohapärimuse raamat.14 

Nende kolme naaberkihelkonna koos uurimine on Mahtra muuseumis jõud-
nud hiljemgi nii teaduslike näituste, konverentside kui trükisteni. 2014. aastal 
koostasid Kalev Kask, Jaanus Plaat ja Rait Talvoja põhjalikul uurimistööl põhi-
neva teadus- ja fotonäituse Eesti talurahva 18.–19. sajandi ajaloos väga mõjukast vennastekoguduse 
liikumisest, mis hiljem rändas muuseumi rändnäitusena 5 aastat erinevates Eesti paikades (kokku 10 kohas).

Kalev Kask tutvustamas näitust „Kolme kihelkonna vennad ja õed: vennastekoguduse 
usuliikumine Hageri, Juuru ja Rapla kihelkonnas”. Foto Aare Hindremäe, 2014.

13  Nimetatud välitööde ja muuseumile kogutud esemete fotosid vt www.muis.ee: Mahtra Talurahvamuuseumi fotokogu, MT 600 9–15 F. Else Schot-
teri, Elsa Ermi ja Linda Kelleri kodude külastamise ja sealt vanavara saamise kohta vt käesoleva raamatu suurannetajate artiklis lk. 103–106
Metssalu, Jüri. Kolm kihelkonda ja kohapärimus. Kogutut ja kogetut 2004. aasta välitöödelt Rapla, Juuru ja Hageri kihelkondades. Tartu 2006.
14 Metssalu, Jüri. Kolm kihelkonda ja kohapärimus. Kogutut ja kogetut 2004. aasta välitöödelt Rapla, Juuru ja Hageri kihelkondades. Tartu 
2006.

Näituse avamisega 2014. a kaasnes teaduskonverents, tähistamaks ühe vanima säilinud vennaste-
koguduse palvemaja – Juuru palvemaja 200. aastapäeva. Konverentsil esinesid ettekannetega Jaanus 
Plaat „Vennaste liikumine Eestis: ajalugu ja tähendus”, Tanel Ots „Vennaste liikumine Hageri kihelkon-
nas”, Mihkel Kukk „Vennaste liikumine Rapla kihelkonnas”, Kalev Kask „Vennaste liikumine Juuru kihel-
konnas“ ja Rait Talvoja „Juuru palvemaja lugu”.

Rapla, Juuru ja Hageri kihelkonna pärimust, 
arheoloogilisi leide ja esemelist kultuuri 

tutvustava näituse plakat. 
Mahtra Talurahvamuuseumi plakatikogu.
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Konverentsil esinenute uurimuste põhjal andis Mahtra muuseum 2018. aastal välja rohkete fotode ja 
joonistega varustatud kogumiku vennastekoguduse liikumisest kolmes kihelkonnas. Nii näitusel kui 
kogumikus on kunstiajaloolane Anneli Randla ja J. Plaat lisanud üle-Eestilise mõõtme, käsitledes see-
juures põhjalikult ka vennastekoguduse palvemajade arhitektuuri kui Eesti talurahva ehituskunsti suur-
saavutusi 19. sajandil.

K. Kask ja R. Talvoja on Juuru temaatikaga tegelenud põhjalikult ka edaspidi, J. Plaat on keskendunud 
enam Hageri kihelkonna vennasteliikumisele, olles eelnevalt Eesti usuliikumiste (sh vennastekoguduse) 
temaatikast andnud välja 2 monograafiat ja kümmekond  teadusartiklit.16

Hageri kihelkonna usuelust korraldas Mahtra muuseum koos Hageri luterliku kogudusega 2015. aastal 
Hageri luterliku koguduse majas kauaaegse Hageri kirikuõpetaja Konstantin Thomsoni 150. sünniaas-
tapäevale pühendatud teaduskonverentsi. Ettekanded pidasid ajaloolased Sigrid Põld „Konstantin Thom-
son ja tema aeg Hageris’’, Jaanus Plaat „Hageri kihelkonna 19.–20. sajandi luteri pastorite koostöö koha-
liku vennasteliikumisega’’ ja Rait Talvoja „Perekond Eylandt – köstrite dünastia’’. Konverentsil osalejaid 
oli u 90, konverentsile järgnes vennastekoguduse näituse avamine ja slaidiettekanne J. Plaadilt Hageri 
19. sajandi teisel kümnendil valminud Hageri vennastekoguduse palvemajas, kus mitmeid hooaegu on 
olnud üleval ka Mahtra muuseumi vennastekoguduse näitus.17

15 „Juuru vennastekoguduse palvemaja 200.“ Koostanud ja filminud Jaak Kadarik. Juuru: Jufilm 2014 (DVD I: Juuru vennastekoguduse palve-
maja 200. aastapäev 7. september 2014; DVD II: Juuru vennastekoguduse palvemaja 200. aastapäeva ajalookonverents Juuru pastoraadis 
7. september 2014.)
16 Vt https://www.etis.ee/CV/Jaanus_Plaat/est?tabId=Publications. 
17 Vennastekoguduse näitust on eksponeeritud ka Hageri luterlikus kirikus septembrist 2015 kuni jaanuarini 2016. Aastal 2018 ilmus pikem 
ülevaade Hageri vennasteliikumisest Hageri kihelkonna ajalookogumikus: Plaat, Jaanus. ”Vennastekoguduse liikumine Hageri kihelkonnas”. – 
Hageri kihelkond. Aja lood. Toim. Sigrid Põld, Virve Õunapuu. Kohila Vallavalitsus. Kohila 2018, lk. 320–337.

Vennastekoguduse liikumise teemalisel teaduskonverentsil Juuru pastoraadis 2014. aasta septembris osales u 70 kuulajat. Foto 
Jaanus Plaat, 2014.

Palvemaja aastapäeva üritustest, konverentsist ja vennastekoguduse näituse avamisest valmis filmi-
mees Jaak Kadrikul 2-osaline videojäädvustus DVD-del.15
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Mahtra muuseumi olulisematest uurimisprojektidest ja publikatsioonidest 21. sajandi esimesel 
kahel kümnendil tuleb esile tõsta Rait Talvoja töid. Eesti parimaid spetsialiste Mahtra sõja ning Juuru 
kihelkonna ajaloo alal on avaldanud neil teemadel kümneid artikleid. Peamised uurimisteemad on olnud 
Juuru vald, Juuru kiriku köstrid, Juuru mehed I Maailmasõjas ja Vabadussõjas; Mahtra sõja temaatikast 
Mahtra sõdalaste tuvastamine, Mahtra sõja ühe olulisema tegelase Hans Tertsiuse järglaste sugupuu 
koostamine (sh kohtumised ja kirjavahetus järglastega). Sageli on Talvoja kirjutised ja ettekanded 
keskendunud genealoogiale.18

Mitmeid populaarteaduslikke kirjutisi on ilmunud Rapla maakonnalehes. Muuseumi töötajad Maire Põder, 
Tiia-Helle Schmitte, Rait Talvoja ja Ülle Viitkar kirjutasid 20. sajandi esimesel kümnendil artikleid ajalehe 
„Nädaline“ rubriiki „Mõeldes tagasi“ ning Ivi Laatsit, Ivar Reidla, T.-H. Schmitte, M. Põder ja R. Talvoja 
2009.–2010. aastal rubriiki „Leide Mahtra Talurahvamuuseumi varaaidast”. 

Olulisematest teadusüritustest võib lisaks eelpool mainituile esile tõsta konverentse, mida korraldati 
Juuru kihelkonnapäevade raames alates 1999. aastast,19 ning Mahtra muuseumi korraldatud Mahtra 
sõja 150. aastapäeva konverentsi „Mitmetähenduslik Mahtra” Juuru rahvamajas 2008. aastal, kus 
Mahtra sõja tähendusvälju avasid ajaloodoktorid Tiit Rosenberg ja Kersti Lust, kirjanduse õpetajad Aino 
ja Leo Villand, Rahvaluule arhiivi teadur Astrid Tuisk, üliõpilane Regina Lell, külalisesineja Lätist Indulis 
Zvirgzdinš ning Jüri Metssalu ja Rait Talvoja.

Juuru rahvamajas korraldati 2013. aastal ka konverents „Juuru Seltsimaja”, peaettekanne oli Rait Talv-
ojalt, kes oli koos Kalev Kasega samas avatud näituse kuraatoriks. 

Näituse „Ants Kruusimägi pärand” avamisega 2015. aastal kaasnes ettekandepäev „Ants Kruusimägi ja 
tema kaasaegsed”, kus esinesid Kruusimägi kolleeg, õpetaja Elli Saar, õpilane Aili Normak ning tema 
pärandi uurijad Rait Talvoja ja Kalev Kask.20

Samal 2015. aastal, mil tähistati ka Mahtra Talurahvamuuseumi 45. aastapäeva, korraldas muuseum veel 
Eduard Vilde 150. sünniaastapäevale pühendatud ettekandepäeva (peaesineja samal päeval avatud 
Vilde näituse kuraator Kairi Tilga) ning maakonna koolinoorte loomingulise konkursi Vilde teoste põhjal 
(Maire Põder koostöös Eduard Vilde Muuseumi ja Rapla maakonna eesti keele ja kirjanduse õpetajatega).

Teadusürituste rohke juubeliaasta Mahtra muuseumis lõpetas näituse „Pärand elab!’’ avamisega 
detsembris kaasnenud Jüri Metssalu ettekanne „Vanades folkloorikogudes esinevad motiivid täna maal 
elavate inimeste keskkonnatunnetuses’’ ja tema pärandi alastest välitöödest ning kultuuripärandi alane 
Jane Kalajärve koolitus-seminar.

Mitmeid muuseumi korraldatud teadusüritusi koos näituste avamisega toimus alates 2014. aastast Vene-
maal ja Valgevenes seoses Sihtasutuse Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid kolmes keeles teadus-
näitustega Eesti õigeusuliste ja vanausuliste ajaloo ning sakraalarhitektuuri teemal.21

18 Mõned näited R. Talvoja publikatsioonidest. Ajalehe „Nädaline“ rubriigis „Mõeldes Tagasi“ ilmusid „Ingliste Nooreit“. 23.11.2006, lk. 5; „65 
aastat Velikije Luki lahingutest“. 06.12.2007, lk. 10; „Jüri Sild – unustatud Mahtra sõdalane“. 12.04.2008, lk. 7. Talvoja, Rait. „Naesterahva nimega 
talud“. – Põlvnemislugu 73 (Eesti Genealoogia Seltsi ajaleht), 2016, lk. 4–5; Talvoja, Rait. „Sööda kui venda… meie pere hobused“. – Põlvnemis-
lugu 76, 2016, lk. 5–7; Talvoja, Rait. „Sugupuu uurimine vakuraamatute abil“. – Eesti Kodu-uurimise Seltsi, Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Eesti 
Genealoogia Seltsi aastaraamat 2016. Tallinn 2017, lk. 128–131; Talvoja, Rait. „Mahtra sõda“. – Raplamaa. Loodus aeg inimene 2. Rapla 2017, lk. 
130–147; Talvoja, Rait. „Ingliste külanõukogu 1945–1954“. – Ingliste sõnas ja pildis. Koostaja Aare Hindremäe. 2018, lk. 310–321.
19 Kihelkonnapäevad on toimunud kolmeteistkümnel korral alates 1999. aastast. Juuru kihelkonnapäevade konverents oli algusaastail suuresti muuse-
umi korraldada, osa ettekannetest oli sageli muuseumi töötajatelt. 1999. a oli konverents Juuru, 2001. a Härgla, 2002. a Hõreda ja Ingliste keskne jne.
20 Ettekanded Kruusimägist ilmusid Juuru Valla Teatajas, aprill 2015, lk. 4–7: Saar, Elli. „Iga inimene on sündinud andekana“; Normak, Aili. 
„Me seisame hiiglaste õlgadel“; Talvoja, Rait. „Läänemaa mees Harjumaad harimas“.
21 Jaanus Plaat pidas ettekandeid näituse „Õigeusu kirikud ja kabelid Eestis“ (autorid J. Plaat ja Leele Välja) avamistel ning J. Plaadi ja 
Arne Maasiku raamatu „Õigeusu kirikud, kloostrid ja kabelid Eestis. Православные церкви, монастыри и часовни в Эстонии. Orthodox 
Churches, Convents and Chapels in Estonia.” (Tallinn 2011, 1008 lk) esitlustel 2014. a Peterburi Ajaloo Muuseumis; 2015. a Pihkva Kremlis 
ja Pihkva Ajaloo- ja Koduloo Raamatukogus; 2016. a Moskvas Tušino galeriis, Eesti Vabariigi Suursaatkonnas ja N. A. Nekrassovi nimelises 
Teaduslikus Keskraamatukogus (teemadeks „Õigeusk ja õigeusu sakraalehitised Eestis“, „Õigeusk Pihkva- ja Petserimaal“ jt). 2017. aastal 
pidas J. Plaat erinevaid ettekandeid ja slaidiprogramme näituse „Vene vanausulised Eestis.” avamistel Moskvas N. A. Nekrassovi nimelises 
Teaduslikus Keskraamatukogus (u 100 kuulajat) ja A. Solženitsõni nimelises välismaa venelaskonna majas (u 50 kuulajat), Peterburis Eesti 
Vabariigi Peakonsulaadis (u 40 kuulajat) ja Minskis Valgevene Kultuuriülikooli galeriis (u 70 kuulajat).
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Teaduslikul uurimistööl põhinev Eesti õigeusu kirikute ja kabelite näitus (koostajad kunstiajaloolane 
Leele Välja ja J. Plaat) rändas Eesti välisesinduste ja välisministeeriumi toetusel 2014–2018 peale Vene-
maa veel Valgevenes, Serbias, Montenegros ja Kreekas, kus seda eksponeeriti enam kui 13 erinevas 
muuseumis ja galeriis.

2016. aastal toimus SA uue teadusnäituse „Vene vanausulised Eestis” avamisega seoses konverents 
Eesti Vabaõhumuuseumis, kus ettekandega „Vanausulised ja nende palvemajad Eestis’’ esines näituse 
koostaja Jaanus Plaat. 

2017. aastal näituse „Mahtra tegijad’’ avamisel pidasid ettekandeid Elmot Abelist, Arvi Paidlast, Tiia-Helle 
Schmittest ja Mahtra muuseumi suurkogujatest Mari Abel, Maire Põder, Rait Talvoja ja Jaanus Plaat. 
Mitmeid ettekandeid ja teadusüritusi oli Mahtra sõja juubeliaastal 2018.22

Aprillis 2019 korraldasid Ungari Instituut, Eesti Piibliselts ja Mahtra Talurahvamuuseum Rapla Keskraamatu-
kogus rahvusvahelise teaduskonverentsi seoses Mahtra muuseumis avatud näitusega „Soli Deo Gloria ehk 
viis sajandit reformatsiooni Ungaris’’.23 Saabunud koroonaviiruse tõttu sel ja järgneval aastal suuremaid 
teadusüritusi muuseumis teostada pole õnnestunud, samuti on olnud takistatud välisnäituste liikumine.

22 Vennastekoguduse arhitektuurist, ajaloost ja tähendusest Raplamaa kihelkondades peeti ettekandeid Mahtra muuseumi Toimetised VI 
esitlusel Juurus ning Sillaotsa Talumuuseumis rändnäituse „Kolme kihelkonna vennad ja õed“ avamise puhul (Rait Talvoja ja Jaanus Plaat). 
Tallinna Vene Muuseumis pidas J. Plaat ettekandekoosoleku „Vene vanausulised ning nende pühakojad Eestis“.
23 Konverentsi põhiettekanded tegid Kinga Marjatta Pap „Omaks tunnistatud Piibel ungarlase silma läbi“, ajaloolane Jaan Bärenson „Pühakiri 
rahvuskeeltes – reformatsiooni vili?“ ja keeleteadlane Mart Rannut „Keelest ja Piiblist“.
24 Kaheaastase uurimisprojekti teostajad olid Jaanus Plaat, Rait Talvoja, näituse kujundaja Maili Lepp ja keeletoimetaja Aili Normak. Seda ja 
mitmeid teisi Mahtra muuseumi teadus- ja näituseprojekte on toetanud Eesti Kultuurkapital. 
 

Näituse „Vallaametniku tuba’’ tekstide autor Hanno Talving näituse avamisel Juuru vallamajas 6. juulil 2020. Näituse planšetid 
kujundas Maili Lepp. Foto Aare Hindremäe. 

Viimaste aastate üks olulisemaid, ruumilt väikese, kuid omanäolise ja inforohke püsinäituse koostamise-
ga lõppenud projekte oli 2020. aastaks lõpule jõudnud Hanno Talvingu ja R. Talvoja teadustekstide ning 
arhiivimaterjalidega näitus „Vallaametniku tuba’’ (Eesti ja Juuru kihelkonna vallamajade, vallaametnike 
ja haldusjaotuse ajaloost).24 
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Erinevaid teaduse ja teaduse populariseerimisega kaasnenud teaduspäevi ja üritusi on muuseumil vii-
mastel aastatel olnud veel teisigi ning ettekandeid on muuseumi töötajad pidanud kümneid. Aastatel 
2014–2020 korraldas Mahtra Talurahvamuuseum igal aastal 2–5 teadusüritust (konverentsid, seminarid, 
teaduspäevad) ja muuseumi töötajad Rait Talvoja ning Jaanus Plaat pidasid iga-aastaselt 2–9 teadus-
ettekannet25, J. Plaat suure osa neist välismaal. 

Alates Mahtra sõja 150. aastapäevale järgnenud 2009. aastast, on igal aastal 22. juunil ajaloolisel Mahtra 
sõjaväljal korraldatud Juuru Vallavalitsuse, Juuru Rahvamaja ja Mahtra Talurahvamuuseumi koostöös 
ajaloolis-kultuurilist rännakut „Tagasi Mahtrasse’’. Keskendutakse erinevatele sündmustele ja isikutele 
kodupaiga aja- ja kultuuriloos. Programm on olnud traditsioonilise ülesehitusega ning kava ühe osa-
na oleme pakkunud väitlust-vestlust ajaloo peegeldustest kaasajal: 2010 – „Mitmetähenduslik Mahtra’’, 
2011 – „Kõrts kui möödaniku Facebook’’, 2012 – „Kuidas maalaps saaks hea hariduse’’, 2013 – „Kultuu-
ride konflikt Mahtra sõjas – kas ärkamisaja ärgitaja’’, 2015 – „Kust ma oma nime sain? Liignimede and-
misest ja eestistamisest’’, 2016 – „Oma paiga vaimust reformide ristteel“, 2017 – „Hormoonid, armastus 
ja moraal’’, 2018 – „Kas sõda oli lahendus?’’, 2019 – „Mitmekesine loodus ehk algloomast inimeseni“ ning 
„Mis asi see on?’’

Muuseumipoolse vestlejana on korduvalt üles astunud Rait Talvoja: 2015. aastal eestlastele nimede 
omistamisest rääkides oli ta kehastanud Eduard Vildeks; 2018. aastal vaagis ta koos ajaloolase Kersti 
Lustiga erinevaid vaateid Mahtra sõja olemusele ja tähendusele ning Vilde romaani rolli selle müüdi 
loomisel eestlaste teadvuses ning 2019. aastal andis ta oma valitud vanaaja esemeid publikule mõista-
tamiseks ja kirjeldas nende otstarvet.

Vestlejate-väitlejate seltskond on olnud aukartustäratav: Sirje Endre, Tauno Kibur, Jüri Metssalu, Margus 
Mikomägi, Toomas Tõnisson, Kalle Küttis, Heidy Meriste, Erki Kaikkonen, Laine Randjärv, Ülo Vooglaid, 
Andres Maimik, Kersti Lust, Lennart Lennuk.

Ürituse peakorraldajad on olnud Juuru Vallavalitsuse arendus- ja kultuurispetsialist Aili Normak ja Juuru 
Rahvamaja juhataja Terje Kaur.

Muuseumi praegustele töötajatelt on viimastel aastatel ilmunud nii raamatuid kui teadusartikleid26 ning 
väiketrükiste ja muuseumi internetilehe abil on tutvustatud muuseumi näitusi ja kogusid.27 Ilmusid ka Si-
htasutuse ja Mahtra muuseumi tegemisi käsitlevad artiklid maakonnalehes Raplamaa Sõnumid ja Juuru, 
Kohila ning Kaiu valla lehtedes Aili Normakult, Maire Põderilt, Rait Talvojalt ja Jaanus Plaadilt.

Suurimaks saavutuseks muuseumi teaduspublikatsioonide osas on aga kindlasti Mahtra Talurahvamuu-
seumi toimetiste seeria, mille väljaandeid alates aastast 2004 käesoleva ülevaate lõpuks tutvustame.

Muuseumi toimetiste väljaandmise algatajaks oli Tiia-Helle Schmitte, kes oli ka esimeste toimetiste pro-
jektijuht. Alates sarja 5. väljaandest on raamatuprojektide juhiks Jaanus Plaat. Sarja raamatute väljaand-
mist on toetanud erinevad fondid, kõige enam Eesti Kultuurkapital.28

Seeria esimeseks väljaandeks sai põhjalik ajaloo-uurimus, mille autoriteks on Tallinna Pedagoo-
gikaülikooli õppejõud ja teadur Liivi Aarma ning Mahtra muuseumi töötajad Rait Talvoja ja Ülle Viitkar.

25 Rait Talvoja kümnetest ettekannetest võiks esile tõsta järgmisi: 2008. aastal ettekanne „Mahtra sõjas langenute ja karistatute elulood“ 
Mahtra sõja 150. aastapäeva konverentsil Juuru rahvamajas; 2013. aastal ettekanne „Juuru kiriku köstrid”Juuru EELK koguduse majas 
ning ettekanne Mahtra sõja kangelase Hans Tertsiuse 195. sünniaastapäeva tähistamisel Eeru kõrtsis; 2015. aastal „Vakuraamatute abil 
suguvõsa uurimine“ Eesti Genealoogia Seltsi konverentsil „Juurte juurde Juuru“ Juuru kultuurimajas; 2017. aastal „Juuru ja Kose kihelkonna 
talurahva elu-olu 1810. a ankeetküsitluste andmetel“ Kose vallas Aela külapäeval; 2018. aasta ettekanded „Põhja-Eesti tüüpi talumaja
kujunemine Eeru kõrtsi näitel“ muuseumiööl Atla-Eeru kõrtsis ja „Vahastu päritolu inimesed Juuru ajaloos“ Vahastu kiriku 135. aastapäeval 
Vahastus; 2019. aastal ettekanded „Vana aja kõrtsid. Eeru kõrts“ maal elamise päeval Atla-Eeru kõrtsis ning „Eesti genealoogiline ajalugu“ 
Tallinna Tehnikaülikooli aulas.
26 Jaanus Plaadil ilmus ka teadusmonograafia „Vene vanausulised ning nende pühakojad Eestis. Русские старообрядцы Эстонии и их 
храмы. Russian Old Believers and their Sacral Buildings in Estonia.“ Tallinn 2016 (305 lk, kordustrükk 2017).
27 Juubeliaastal 2020 pandi kokku uus eesti- ja ingliskeelne voldik Mahtra Talurahvamuuseumist, koostaja ja kujundaja Anne Daniela 
Rodgers; toimetajad Aili Normak, J. Plaat (trükiti 2021).
28 Toimetiste esimest raamatut toetasid Eesti Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp, Märjamaa vallavalitsus, Raplamaa Omavalitsuste 
Arengufond; teist numbrit Eesti Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp ja Hasartmängumaksu Nõukogu; kolmandat Eesti Kultuurkapitali 
Raplamaa ekspertgrupp, Kohaliku Omvalitsuse Programm ja Kaiu Vallavalitsus; neljandat Maimu ja Endel Turbas, Kirjastus SE&JS ja 
Hasartmängumaksu Nõukogu; viiendat Juuru Vallavalitsus ja Eesti Kultuurkapital; kuuendat LEADER programm ja Eesti Kultuurkapitali 
Raplamaa ekspertgrupp.



Liivi Aarma, Rait Talvoja, Ülle Viitkar „Kuuda Seminar 150. Ülevaade ja 
lühielulood’’. Mahtra Talurahvamuuseumi toimetised I. Toimetaja Maia 
Randma. Mahtra Talurahvamuuseum, Juuru 2004. 332 lk. 

Uurimus Kuuda seminarist, õppeasutusest, mis asutati 1854. a. Raamatus 
on ülevaade seminari asutamisest ja kujunemisest, õppeprogrammist ning 
kodukorrast. Ajaloolise ülevaate osa kirjutas Liivi Aarma, seminari kasvan-
dike isikuloolised andmed on kogunud ja lühibiograafiateks kirjutanud 

L. Aarma, R. Talvoja ja Ü. Viitkar. Kirja on pandud seminari õpetajate ja 
seminaristide elulood koos fotodega, kuid mõne mehe kohta pole olemas 
fotot ja eluloona on kirjas vaid seminaris õppimise aeg ja arvatav sünniaeg. 
Seminaristide elulugudest on võimalik saada olulist teavet pea iga maakooli 
kohta Eestis.

Õppeaeg kestis kolm aastat ning ühe kursuse lõppedes alustas õppetööd 
järgmine. Seminar andis tolle aja kohta hea hariduse. Kuna seminaristid pidid Kuudal tegema kõiki 
majapidamistöid, alates põlluharimisest kuni koorijuhtimiseni, siis olid need noormehed väga läbilöö-
givõimelised. Kuuda seminaris õppis 321 noormeest. Enamik neist läks tööle koolmeistriteks Eestimaa 
koolidesse. Need noored mehed asutasid meie küladesse esimesed laulukoorid ning erinevad seltsid. 
Nad olid tõeline maa sool, kelle lapsed ehitasid üles juba Eesti Vabariigi.

Raamatu kujundus ja trükk Vali Press OÜ.

„Au kolhoosikorrale!’’. Mahtra Talurahvamuuseumi toimetised II. Toimeta-
ja Tiiu Luht. Eessõna Rait Talvoja. Mahtra Talurahvamuuseum. Juuru 2004. 
155 lk.

Raamatu koostamiseks kogus muuseum kirjalikke mälestusi ühismajan-
dite kohta. Samal ajal koguti ka koolilastelt kirjutisi teemal „Ühismajandi 
elu laste silmade läbi’’, kus õpilased kirjeldasid oma lähedaste meenutusi 
kolhoosi- või sovhoosielust. Kogumikku pandi kõik 15 täiskasvanute tööd, 
mis muuseumile laekus. Laste uurimistööde seast tehti valik 16 tublima ju-
tustuse kasuks.

Iga meenutuse juurde on lisatud autori lühielulugu ja foto. Õpilaste puhul on 
piirdutud foto ja kooliga ning kirjas on mälestustevestja nimi.
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Raamatu „Kuuda Seminar 150„ esitlus Märjamaa güm-
naasiumi  aulas 2004. aastal. Fotol vasakult ettekandja 
Rait Talvoja, Aivar Soe (Rapla Maavalitsuse haridusjuht) 
ja Liivi Aarma (Tallinna Pedagoogikaülikooli teadur). 
Foto erakogust.
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Kuna autorid on pärit maakonna eri paigust, siis saab raamatust hea ülevaate Rapla rajooni ühismajan-
dite moodustamiste ja liitmiste kohta, tolle aja töödest ja tegemistest ning põllumajanduspoliitikast. Kõike 
seda on kirjeldatud läbi optimismi ja huumori.

Raamatus kasutatud fotod pärinevad Mahtra muuseumi kogust ja erakogudest. Kujundus ja trükk Vali 
Press OÜ.

Helju Linder „Kaiu talud ja saunad’’. Mahtra Talurahvamuuseumi 
toimetised III. Toimetaja Helju Koger. Juuru 2007. 463 lk.

Raamatu koostaja Helju Linder on pärit Kaiu vallast. Huvi oma pere ja 
kodukoha ajaloo vastu tekkis tal juba algkoolipõlves. Süstemaatiline 

kodu-uurimine algas 1990. a Eesti Genealoogia Seltsi astudes. Oma 
pere ajaloost kasvas välja terve Kaiu külade ajalugu.

Uurimus piirdub Kaiu mõisa maa-alaga, nagu autor ise eessõnas mär-

gib. Vaatluse alla on võetud kõik Kaiu 12 kunagist asulat ja küla. Uuri-
mus on koostatud külade kaupa. Küla üldiseloomustusele ja kokkuvõt-
likule arenguloole järgnevad kõikide talude ja saunade kui eluasemete 
lood. Käsitletud on nende teket ja kujunemist ning neis elanud inimeste 
lugusid. Raamatus on ohtralt pärimusi, legende ning fotosid paljude pe-
rede kohta.

Kujundus ja trükk Vali Press OÜ. 

Julia Lell, Regina Lell „Mahtra Juhan. Mahtra Juhani uus kodupaik 
Ülem-Suetuki külas Siberis’’. Mahtra Talurahvamuuseumi toimetised 
IV. Toimetaja Katre Koit. Mahtra Talurahvamuuseum. Juuru 2008. 109 
109 lk.

Uurimuse autorid Julia ja Regina Lell on pärast Mahtra sõda (1858) Si-
berisse asumisele saadetud Juhan Reinvarti (Mahtra Juhan) Ülem-Sue-
tukis sündinud neljanda põlvkonna järeltulijad. Raamat räägib eestlaste 
eluolust Ülem-Suetuki külas Siberis läbi paljude aastate.

Keeleteadlane ja raamatu konsultant Jüri Viikberg kirjutas: „Vanade ae-
gade lugusid tuleb tingimata aeg-ajalt üle rääkida, et neid meelde tule-
tades uuele elule äratada. Sissevaatel Reinvartide suguvõsasse on teed-
rajav tähendus. See on noorte terane pilguheit oma juurtele, kaugete 
aegade ja vahemaade taha. Et Mahtra sõjaga seoses ning Mahtrast sai teelemineku kurbmäng alguse, 
siis vähemalt sümboolsel moel – raamatu kaudu – ollakse otsekui ringiga tagasi jõutud.’’

Raamatu fotode autorid on Julia ja Regina Lell ning Rein Ets, kujundaja Kadi Pajupuu, kirjastaja SE&JS.
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Ants Kruusimägi „Juuru kihelkond. Juuru külanõukogu’’. Mahtra Talurahvamuuseumi Toimetised V. 
Toimetaja Kalev Kask. Eessõna Aili Normak, Jaanus Plaat. SA Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid. 
Juuru 2015. 464 lk.

Juuru koolmeistri ja Mahtra Talurahvamuuseumi rajaja Ants Kruusimägi (1909–1987) põhjalik uurimus 
Juuru kihelkonna loodusest, küladest ja inimestest, aja- ja kultuuriloost. Hea sulega kirjamees käsitleb 
mõistagi ka Juuru kihelkonnas toimunud Mahtra sõda ja sellest osavõtnute käekäiku, paikkonna rohkeid 
mõisaid, 1905. aasta revolutsiooni ärevaid sündmusi ja mõisate rüüstamist, nõukogude korda ja kolhoo-
siaega, kohalikku elavat teatrielu ning paljut muud.

Raamat on rohkete jooniste ja fotodega (enamasti Mahtra Talurahvamuuseumi fotokogust) ning põhjali-
kult toimetatud ja kommenteeritud. Käsikirja teksti ja jooniste-skeemide arvutisisestuse tegi Peep Vaht-
rik, põhjaliku toimetajatöö Kalev Kask, fotovaliku Rait Talvoja, fototoimetaja oli Jaak Kadarik. Kujundajad 
Martin Pedanik ja Mirjam Varik, keeletoimetaja Hille Saluäär.

1979.–1982. aastal kirjutatud Kruusimägi mahuka käsikirja 
raamatuna väljaandmine on kohalike inimeste ja Mahtra 
muuseumi kummardus oma kodukihelkonna suurkujule. 
Raamatu esitlused toimusid 2015. aasta 17. aprillil Juurus 
Mahtra muuseumis (fotol) ja 25. novembril Rapla Keskraa-
matukogu koduloopäeval. Foto erakogust
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Kalev Kask, Mihkel Kukk, Jaanus Plaat, Anneli Randla, Rait Talvoja „Vennastekoguduse usuliikumine 
Hageri, Juuru ja Rapla kihelkonnas’’. Mahtra Talurahvamuuseumi Toimetised VI. Koostaja Jaanus 
Plaat. Toimetajad Kalev Kask ja Jaanus Plaat. SA Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid. Juuru 2018. 
167 lk.

Eesti ajaloos väga mõjuka talurahva usuliikumise ajalugu alates 18. sajandist käsitlev teadusartiklite ja 
fotode kogumik. Rapla, Hageri ja Juuru kihelkonna vennasteliikumist käsitlevate artiklite autoriteks on 
Mihkel Kukk (EELK Rapla koguduse õpetaja), K. Kask J. Plaat ja R. Talvoja. Kunstiajaloolane dr Anneli 
Randla (Eesti Kunstiakadeemia) on käsitlenud Eesti vennastekoguduse palvemajade arhitektuuri ning 
J. Plaat kogu Eesti vennasteliikumist.

Raamat on illustreeritud rohkete arhiivifotode ja joonistega.29 Tänapäevaste fotode autoriks on peamiselt 
Peeter Säre, raamatu lõpus leiab praegu Eestis tegutsevate või alles olevate plavemajade fotod. Raa-
matu kujundaja on Martin Pedanik, keeletoimetaja Aili Normak.

Mitmed Mahtra muuseumi viimaste toimetiste koostajad ja toimetajad on ka käesoleva raamatu tegemi-
se juures. Kõigile kaasalööjatele ning autoritele kuulub Mahtra Talurahvamuuseumi raamatute tegijate 
suuurim tänu!

29 Fotod Eesti Arhitektuurimuuseumi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Juuru ja Rapla koguduse, Eesti Evangeelse Vennastekoguduse, Eesti 
Rahva Muuseumi, Harjumaa Muuseumi, Mahtra Talurahvamuuseumi, SA Virumaa Muuseumid, Viljandi Muuseumi, Saku-Tõdva vennastekogu-
duse kogudest ja erakogudest.
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Mahtra Talurahvamuuseumi esimese veerandsaja aasta põhiülesandeks oli kogude komplekteerimine 
ja muuseumi kui asutuse tutvustamine ning propageerimine. Sellega sai suurepäraselt hakkama tollane 
direktor Elmot Abel. Tema asutatud Mahtra muuseumi kapell oli tuntud kogu Eestis, jõuti isegi telefilmi 
kaudu üleliidulisse meediasse.

Mahtra Talurahvamuuseumi kapell filmivõtetel Eesti Vabaõhumuuseumis. Foto Armult Reinsalu. MT 342 35 F.
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Tiia-Helle Schmitte direktoriaja põhitegevuseks oli lisaks erinevate majandusküsimuste lahendamisele ja 
muuseumikogude laiendamisele erinevate näituste korraldamine. Neid koostati ise ja toodi sisse mitmeid 
kõrgetasemelisi väljapanekuid. 1990. aastate muuseumi töid ja tegemisi seostati Arvi Paidlaga, Rapla 
maakonna parima kodu-uurija ja hinnatuima giidiga. Tema uurimused ja seisukohad äratasid tähelepanu 
ka kutseliste ajaloolaste seas.

Muuseumi tegutsemise teise veerandsaja ajal olud muutusid. Muuseum pidi järjest enam hakkama tege-
lema finantsküsimustega. Enam ei piisanud tavalisest piletimüügi tulust. Vaja oli midagi uut välja mõtel-
da, et üha enam inimesi leiaks tee muuseumi kui teadus-, meelelahutus- või haridusasutusse. Selle 
perioodi võtmesõnaks sai muuseumipedagoogika. Maire Põder, kes oli Eesti Vabariigis üks esimesi 
muuseumipedagooge, haaras härjal sarvist. Kui veel 20. sajandi lõpus alustati lihtsate jõuluprogram-
midega, siis muuseumi pedagoog viis need uuele lavastuslikule tasemele. Kuna jõulude pidamine 

Atla-Eeru kõrtsis muutus kohe hinnatud ja nõutavaks programmiks, siis selle kõrval hakati muuseumis 
sisustama ka teisi rahvalikke tähtpäevi. Paljude näituste avamise juurde tehtud etendustest kasvasid 
välja uued pedagoogilised programmid. Sel ajal nõudlus ületas veel pakkumise, Mahtra Talurahvamuu-
seumi pedagoogilised programmid olid heal tasemel ja nõutud. Aasta-aastalt tehti järjest uusi, mõne 
eluiga oli üürike, mõned kestavad siiani.

Rait Talvoja lastele Mahtra muuseumi püsiekspositsiooni tutvustamas. Foto Jaanus Plaat 2015.
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Oleme uhked oma mitmekesise muuseumikogu üle. Seoses rahvusliku käsitööhuvi tõusuga on eriti meie 
muuseumi tekid-vaibad, kindad, vööd ja muud tekstiilid uurijate ja rahvakultuuri õppijate seas väga nõu-
tud.

21. sajandil jätkus teadustöö, kodu-uurijate nõustamine ja juhendamine ning retsenseerimine, erinevate 
kodu-uurimuslike konkursside korraldamine täiskasvanutele ja igas eas õpilastele. Jõudsime oma trükis-
teseeriani, ilmusid Mahtra Talurahvamuuseumi toimetised I–VI.

Kui Mahtra muuseumi teise veerandsaja alguses tehti muuseumi omanäitusi veel n-ö põlve otsas ja 
need nägid rohkem välja kui väljapanekud, siis 21. sajandi enamikele näitustele eelneb uurimistöö. Need 
on põhjalikumad, harivamad. Sel perioodil on olnud ka palju heal tasemel sissetoodud näitusi.

Sihtasutuse perioodil, alates 2013. aastast on muuseumimaastikul toimunud suuri muudatusi. Lisaks 
muuseumile pakuvad igasuguseid pedagoogilisi ja meelelahutuslikke programme näiteks ümberkaud-
sed mõisad, rahvamajad, talud jne. Konkurents on läinud väga tugevaks. Seda enam tuleb suuremat 
tähelepanu pöörata loengute, näituste, programmide tasemele.

Meie suurim vara on Atla-Eeru kõrts. See on meie pedagoogiliste programmide sünnikoht. See on paik, 
mis lummab külastajaid igal ajal, igas olukorras.

Mahtra Talurahvamuuseumil on viimase veerandsaja aasta jooksul hästi läinud. Oleme laienenud Juu-
ru ajaloolisse vallamajja. Meie kogud on huviliste seas populaarsed, meie käest palutakse pidevalt abi 
genealoogilistes ja kodu-uurimuslikes küsimustes, meie pedagoogilised programmid on nõutavad. Meie 
näitused on populaarsed, need rändavad ringi Rapla maakonnas ja väljaspool maakonda, isegi piiri taha.

Tulevik näib järjest virtuaalsemana, päris asju nagu polekski vaja. Aga loodame, et ka järgmisel poolsa-
jandil on Mahtra Talurahvamuuseum ja vana Atla-Eeru kõrts need paigad, kuhu ikka ja jälle tahetakse 
tulla – otsima, kuulama, uurima ja vaatama päris asju, päris tegevusi, et nendest rõõmu tunda ning selles 
järjest kiirenevas maailmas edasi minna.

Elagu Mahtra Talurahvamuuseum!

Rait Talvoja, Mahtra muuseumi töötaja alates 1999. aastast
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